
 

  

 

  



 

 

  

DISCIPULADO 

O discipulado para nós é um valor a ser seguido. É como escolhemos viver a igreja e o que nos faz 

ser parte dela. É você imitar tanto a Cristo a ponto de poder ajudar outras pessoas a imitarem 

também; é morrer para si mesmo; é mergulhar nas Escrituras; é todos os dias se parecer cada vez 

mais com Jesus. É uma das doutrinas mais imprescindíveis da vida cristã. Portanto, o discipulado 

é mais que uma boa estratégia, ou apenas um modelo de uma igreja funcionar. Discipulado é a 

forma ou apenas um modelo de uma igreja funcionar. 

 

O QUE É? 

O Eu, Discípulo é um programa de discipulado com recurso para pequenos grupos produzido nesse 

momento em formato de PDF, de forma simples e fundamentada no evangelho que compreende 

várias etárias da igreja local. 

 

PARA QUEM É? 

Destina-se para ser utilizado em contexto de pequenos grupos. É projetado para qualquer pessoa 

pegar o material e liderar. O conteúdo é desafiador, mas acessível e fácil de entender. 

 

COMO USAR? 

Monte seu grupo de discipulado.  Compartilhe esse material em conversas agradáveis mas, 

principalmente,  invista sua vida na vida de outras pessoas.  

E não esqueça, o material é uma parceria entre você e o seu testemunho cristão. Ensino bíblico 

através de relacionamento. 
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Nesta aula vamos entender um pouco mais sobre o sacrifício de Jesus por nós 

e o que precisamos fazer para nos tornar filhos de Deus.  

 

Assista o vídeo em https://www.youtube.com/watch?v=kLQrsUPJbL8 

 

 
o trem e as pessoas que nele viajavam. Eram pessoas solitárias, cheias de 

orgulho, maldade e algumas delas até viciadas em drogas.  

Em um dia como tantos outros, o filho do controlador da ponte observava 

rotineiramente o trabalho do pai, mas de repente algo aconteceu que mudou 
o resto de suas vidas. O trem, como sempre, antes de passar pela ponte, teria 
que parar em uma estação próxima dali, mas por algum motivo o trem não 

parou. O menino estava observando atento o trajeto do trem viu que a ponte 

não baixaria a tempo. Ele saiu correndo e gritando para que o pai viesse 
baixar a ponte, mas o pai não ouviu. Preocupado ele correu para baixar a 

Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu 

o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele 

crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3.16 

   

A PONTE 

Havia um homem que tinha apenas  
um filho e eles se amavam muito. Seu  
trabalho era controlar a ponte da via  
férrea. Seu filho adorava observar  

https://www.youtube.com/watch?v=kLQrsUPJbL8


 

ponte através do controle manual, que seria a forma mais rápida. Porém, ao 

apertar o botão, o menino acabou escorregando e caiu embaixo do suporte 
da ponte. Angustiado, o pai do menino viu a cena e se desesperou. Ele teria 

que tomar uma decisão muito difícil: salvar  todos que estavam no trem  ou 
puxar a alavanca e deixar que seu filho fosse esmagado pela ponte. E por 

amor a aquelas pessoas que nem o conheciam, ele entregou a vida de seu 
filho.  

 

Baseado na história “A Ponte”, responda: 

1. Se estivesse no lugar do Pai, o que você faria? _______________________ 

_____________________________________________________________ 

2. Se estivesse no lugar do Filho, o que você faria? 

_____________________________________________________________ 

Apesar de todo o sacrifício do pai e do filho, muitos nem ficaram sabendo o 

que eles tinham feito. Mas uma coisa é certa: todos precisavam que o filho 
fizesse o que ele fez. 

Assim como as pessoas daquele trem, nós também vivíamos longe de Deus, 
solitários, presos em nossos vícios e pecados. Ele nos amou tanto que enviou 

o seu único Filho para que, através dele, nós possamos receber a vida eterna. 

Quem acredita nisso e se arrepende, de coração, dos seus pecados, 
reconhecendo que  precisamos dele para nos perdoar, segundo a Bíblia, tem 

a vida eterna (João 3.16).  

Se você ainda não tomou a decisão de receber Jesus, ou se você não se 

lembra, repita a oração abaixo: 

Querido Deus, obrigado por me amar e desejar o melhor para mim em 

todas as situações. Peço perdão por ignorá-lo e fazer as coisas do meu jeito. 

Agora eu compreendo que os meus pecados ofenderam você e as pessoas à 

minha volta, e por isso eu sinto muito. Obrigado, Jesus, por ter vindo sofrer 

a punição pelo meu pecado. Obrigado por ter dado a sua vida por mim. Por 

favor me perdoe e agora me ajude, pois eu decido viver somente para o 
Senhor. Amém. 



 

  

3 . Você já entregou a sua vida para Cristo? (  ) sim (   ) não (  )não me lembro 
se já tomei essa decisão 

Se sim, você lembra quando e como foi? Escreva: _____________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

UMA DECISÃO PESSOAL 

A escolha de entregar sua vida a Jesus é uma decisão 
pessoal. Algumas pessoas pensam que só porque fazem 
parte de uma célula ou costumam ir a Igreja toda semana, 
isso já garante um relacionamento com Deus, mas isso 
não é verdade! Embora essas coisas ajudem, cada um 
precisa decidir aceitar o sacrifício de Jesus e recebê-lo como salvador. 
“Alguns creram nele e o receberam e a estes Ele deu o direito de se 
tornarem filhos de Deus” (João 1.12)  

Outra coisa: Não adianta ficar dependendo dos amigos, ou de seus 

familiares. Seu pai, sua mãe, seu avô, sua tia, seu primo, toda a sua família 

pode ser crente, mas você precisa fazer a sua escolha. Para deixar isso mais 

claro, algumas pessoas dizem que “Deus não tem netos”. É verdade! A 

Bíblia nos ensina que “cada um dará contas de si mesmo a Deus” 

(Romanos 14.12)  

 

 

 
A partir do momento em que entregamos nossa vida a Cristo, uma revolução 
começa a acontecer. É como se estivéssemos andando em um caminho e de 



 

repente concluímos que estávamos no caminho errado e mudamos de direção. 

Por isso chamamos esse processo de conversão: quando nós abandonamos a 
nossa caminhada de desobediência a Deus (pecado) e passamos a andar na 

direção certa, em obediência a Deus. 

A conversão a Cristo é constituída por dois importantes elementos: 

1. A fé em Jesus; 

2. O arrependimento dos pecados 

Conversão a Cristo = Fé em Jesus + Arrependimento dos Pecados 
 

 

 

Ter fé em Jesus é confiar nele a ponto de se entregar em seus braços. 
Não basta dizer que confia. É necessário ter a ação da entrega. Está 
escrito no Salmo 37.5: Ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele, 
e ele o ajudará.  

Encontre a definição de fé em Hebreus 11 .1 

 

´ 



 

  

 

A maioria das pessoas compreende o arrependimento como um 

__________________. Quando alguém faz algo errado, pode dizer: “Estou tão 
arrependido por ter feito isso”, significando que está triste pelo erro cometido. 
De acordo com a Bíblia, no grego antigo, língua em que foi originalmente 

escrito o Novo Testamento, a palavra correspondente a arrependimento é 

metanoia. Ela pode ser dividida em duas partes: meta e noia. O prefixo meta, 
também presente na palavra metamorfose, pode significar transformação, 
mudança. Já noia, como em paranoia, significa mente. Assim, metanoia 

significa transformação na mente ou mudança de mentalidade. O apóstolo 

Paulo aborda esse conceito em uma de suas cartas: Não vivam como vivem as 

pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma 
completa mudança da mente de vocês, Romanos 12.2. De acordo com Paulo, 
a mudança da mente promove uma transformação da vida. Isso é 

_____________________. 

O apóstolo Paulo nos dá um exemplo dessa transformação da vida:  

Abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de 

pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o 

coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova 

natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra 

na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a ele. Por isso não mintam mais. Que 

cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos somos membros do corpo 

de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem e não 

 ´  

 



 

fiquem o dia inteiro com raiva. Não dêem ao Diabo oportunidade para tentar vocês. 

Quem roubava que não roube mais, porém comece a trabalhar a fim de viver 

honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos 

outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a 

conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que 

ouvem. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste. Pois o Espírito é a 

marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará 

o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda a amargura, todo ódio e toda raiva. 

Nada de gritarias, insultos e maldades! Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns 

para com os outros. E perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, 

perdoou vocês, Efésios 4.22-32.  

 

 

 

Conversão é o ato único de 
dar as costas para o pecado 
em arrependimento  e 
voltar-se para Cristo em fé. 



 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  A partir do momento em que eu  
entrego minha vida a Cristo, Jesus  
entra no meu coração. Não tem mais  
volta. 

.  2 Só chegamos à vida eterna por  
Jesus, não existe outro meio.  A salvação vem pela fé  
em Jesus e é um presente de Deus pra nós, mesmo  
nós não merecendo.  
3.  Não existe nada que possamos fazer para merecer  
a salvação. 



 

 
 

 

 

 

 

TRÊS EM UM 

A criação do mundo foi um trabalho em equipe. Deus Pai, Deus Filho (Jesus), e 

Deus Espírito Santo trabalharam em conjunto para que pudéssemos desfrutar 
de tudo o que foi criado. Os três são uma só pessoa, trabalhando em equipe, 

cada um desempenhando a sua função,  sendo que todos tem o mesmo nível 

de importância. 

 

PRINCÍPIO CHAVE: Fé Autêntica - O caráter de Deus 

Versículo chave: ”Quem crê no Filho tem a vida 

eterna; já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a 

ira de Deus permanece sobre ele” João 3.36 

      Relacione o nome de cada pessoa da trindade à sua função: 

Auxiliador, consolador,  
que nos convence do  
nosso pecado e conduz  
ao arrependimento 

Deus Pai 

Jesus Cristo Espírito Santo 

Justo Juiz, Todo  
Poderoso Deus que  
enviou seu filho por  
amor a nós  

Filho de Deus, Salvador,  
que nos justifica 

Encontro 2 

 



 

  

CONHECENDO O PAI 
 

1. O que você considera importante para que um homem seja um bom pai? 

 

 

Deus é o modelo de Pai. Ele não é falho como os nossos pais terrenos, mas 
sim o exemplo de pai perfeito, bom, que ama e é justo para corrigir quando 
necessário.  
Jesus afirma que Deus ama dar aos seus filhos que pedem. Muitos perguntam: 

porque Ele não me dá tudo o que eu peço. Jesus explica isso nos Evangelhos 

dizendo que muitas vezes não recebemos porque pedimos com a motivação 
errada. Ou pedimos algo que irá prejudicar nossas vidas espirituais. 

 

 

Apesar de ter prometido muitas coisas, Deus nunca prometeu que não 
teríamos dificuldades. Nunca prometeu curar a todos e nem reverter todas as 
consequências do pecado. Porém há ocasiões em que Ele intervém e faz 

maravilhas. Por quê? Porque Deus é um bom Deus que ama dar boas coisas 
aos seus filhos. 

 

 

 

2 . Deus nos prometeu muitas coisas. Você consegue lembrar algumas? 



 

Mas isso não são promessas. Ele não é obrigado a fazer todas as nossas 

vontades. O fato dessas coisas como divórcios, morte, acidente e doenças 
acontecerem não significa que Ele se afastou de nós ou se esqueceu ou o que 

é pior, que Ele não nos ama. 

Podemos ver os apóstolos, homens de grande fé, mas que também 

enfrentaram grandes perdas e dificuldades. O próprio Jesus também passou 
por tribulações que Deus não interveio. Mas eles entenderam que a fé deles 

não significa que sempre terão as respostas de imediato, por isso muitas vezes 
temos que continuar caminhando e crendo que tudo coopera para o nosso 

bem, mesmo as dificuldades. 

 

 

 

 

3. Qual é a diferença entre misericórdia e graça? 

Graça: _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Misericórdia: ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Ao morrer e dar a sua vida por nós, Jesus nos salvou da condenação do pecado, 

isto é: a separação eterna de Deus Pai. Com seu sacrifício, ele fez de nós filhos 
de Deus, seus irmãos.  Preencha os espaços abaixo com o nome daquele que 
é o único capaz de nos dar a salvação. 

 
 

 

 

Há uma promessa junto com a fé em Jesus: ”Quem crê no Filho tem a 
vida eterna; já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus 

permanece sobre ele” João 3.36 

 

Complete o versículo ao lado:  

Respondeu Jesus: 

 “Eu sou o  

c_______________, a  

v______________ e a  

v____________. 

 Ninguém vem ao Pai,  

a não ser por mim.  

João 14.6 
Jesus é o único meio de nos  
relacionarmos  com  Deus  
novamente. Apenas quem crê  
nele tem a vida eterna.  



 

 

 

a. O Espírito Santo é _______________ Escreva 

abaixo o significado de cada palavra: 

ONIPOTENTE=______________________________ 

Jeremias 32:17 

ONIPRESENTE =_____________________________ 

Salmo 139.7 a 10 

ONISCIENTE =______________________________ 

Provérbios 5:21 

b. O Espírito Santo é _______________ 

Relacione a primeira coluna com a segunda, considerando a característica do 
Espírito Santo destacada no versículo: 

 

A: Eu peço, irmãos, pelo nosso Senhor  

Jesus Cristo e pelo amor que o  Espírito 

Santo dá, que me ajudem, orando com 

fervor por mim. Romanos 15.30 

 
B: Não façam com que o Espírito Santo 

de Deus fique triste. Efésios 4.30 

 

C: É um só e o mesmo Espírito quem 

faz tudo isso. Ele dá um dom diferente 

para cada pessoa,  conforme ele quer. 

1 Coríntios 12.11 

(   ) O Espírito Santo 
tem  emoções. 

 

(   ) O Espírito Santo 

tem vontade. 

 

(   ) O Espírito Santo 

ama. 



 

  

 

a. É ele quem nos ____________________ a Cristo. João 3.1-8 

b. Nos ____________________ do pecado. João 16.8 

c. É ele quem nos ____________________ continuamente. Gálatas 5.16,22 

d. Ele é quem nos capacita a ____________________ a nossa fé. Atos 1.8 

Vamos procurar no Caça Palavras algumas das características de Deus, de 
Jesus e do Espírito Santo? 

 
 



 

Escreva abaixo as características que você encontrou: 

1. Deus   

2. Jesus 

3. Espirito Santo  

4. _____________________ 

5. _____________________ 

6. _____________________ 

7. _____________________ 

8. _____________________ 

9. _____________________ 

10. _____________________ 

11. _____________________ 

12. _____________________ 

13. _____________________ 

14. _____________________ 

15. _____________________ 

16. _____________________ 

17. _____________________ 

18. _____________________ 

 

Tudo  o que fazemos a  Deus , fazemos ao  Espírito . 
Tudo  o que fazemos ao  Espírito , fazemos a  Deus .  
O  Espírito Santo é Deus  e ele, Jesus e o Pai são um. 



 

   

Durante essa semana pergunte para algum cristão que você conheça  
como foi que eles se converteram. Escreva a história  
resumidamente. 

Nome:__________________________________________ 
História: 

   



 

 

Versículo-Chave 

 

Nas últimas aulas estamos estudando sobre a obra de Deus enviando Jesus 

para nos dar a vida eterna. Vimos como seria o nosso destino final se Deus 

não tivesse enviado Jesus para nos dar a vida eterna. Você não se considera 
um privilegiado por saber disso? Isso só aconteceu porque alguém contou 

para nós a mensagem que tem poder para dar a vida eterna. 

Infelizmente, muitas pessoas estão como os habitantes daquela cidade que 

ainda não acreditam no avião ou nem sabem sobre ele. Entre essas pessoas 
estão alguns de nossos amigos, familiares e pessoas que estão ao nosso 

redor. Eles precisam saber sobre o avião porque em breve os vôos serão 
encerrados e eles nunca mais poderão se encontrar com Deus. Não 

sabemos quando será o dia, mas pode ser a qualquer hora. 

Por que você acha que as pessoas têm tanta dificuldade de falar de Jesus 

para quem ainda não o conhece? 

 

Por que você acha que não devemos ter vergonha de falar de Jesus? 

 
Uma da maneiras que mais impactam a vida das pessoas é quando 
compartilhamos aquilo que Deus fez na nossa vida. Enxergar a transformação 
em nós pode fazer com que elas também queiram experimentar isso em sua 
vidas também.  

Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, 

nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as 

grandezas daquele que os chamou das trevas para a 

sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2.9 

Encontro 3 
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Paulo compartilhou sua história algumas vezes na Bíblia. Em Atos 22.3-21 ele 
conta o que Deus fez em sua vida. Podemos dividir o testemunho de Paulo 
em TRÊS etapas. 

 
 

 

 

1 . Como era a vida de Paulo  
antes de conhecer a Cristo 

. Como foi o processo ou  2 
o episódio para que ele se  
convertesse?  

. Como ficou a sua vida  3 
apos a conversão?  

 
 



 

Agora, é a sua vez. Preencha os quadros com a sua história. 

 

 
 

1 . Como era a minha vida  
antes de conhecer a Cristo 

. Como foi o processo ou  2 
o episódio para que eu me  
convertesse?  

. Como ficou a minha vida  3 
apos a conversão?  

   



 

  

4 PONTOS CHAVE 
Podemos resumir o plano de salvação em quatro pontos chave: 

 

DEUS ME AMA 

Os quatro pontos são uma idéia geral ou um resumo de toda 

a Bíblia, e a primeira coisa que você precisa saber é que 

Deus é apaixonado por você! O seu amor é ilimitado e 

completamente incondicional. Não há nada que você possa 

fazer para que Ele o ame mais ou menos do que ele já o 

ama. Não há nada que Deus queira mais do que amá-lo e ser 

amado por você. (Salmo 100.5,  1 João 3.16) 

EU PEQUEI 

Infelizmente, todos fomos separados do amor de Deus por 

algo que a Bíblia chama de pecado. De forma simples, 

pecado é escolher viver para nós mesmos em vez de viver 

para Deus. Nós pecamos quando ignoramos Deus, 

quebramos as suas leis e fazemos as coisas do nosso jeito. O 

pecado destrói relacionamentos com amigos, com a família 

e com Deus. A Bíblia fala que, na essência, o pecado gera a 

morte. (Isaías 59.2 e Romanos 6.23) 

 

JESUS MORREU 

POR MIM 

O terceiro ponto é provavelmente um dos fatos mais 

conhecidos da história da humanidade, mas é geralmente 

mal compreendido. A chave é entender que o salário do 

pecado é a morte. Todos pecamos e todos merecemos 

morrer. Mas Deus, que é tão cheio de misericórdia, o amou 

tanto que enviou Jesus para vir e morrer em seu lugar. Jesus 

morreu para que nós pudéssemos ter vida eterna ( 1 João 

4.9-10, Romanos 5.8) 

 

 
EU PRECISO 

DECIDIR VIVER 

PARA DEUS 

Deus fez tudo que é Possível para demonstrar como você é 

importante para ele. Agora é com você decidir  o que você 

vai fazer. Deus está oferecendolhe vida plena por toda a 

eternidade. Tudo que você precisa fazer é aceitar que você 

pecou, pedir perdão a Deus e decidir viver o resto da sua 

vida somente para Ele. A escolha é sua. (Deuteronômio 

30.19, 1 João 1.9) 



 

A PONTE 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ALGUMAS RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES 

 

• Ore sempre antes de compartilhar com alguém sobre a história de 

Jesus. Peça a Deus que abra o coração da outra pessoa e faça com que 
ela entenda tudo o que você falar. 

• Sempre pergunte ao final se a pessoa entendeu e se ela também deseja 
ser uma seguidora de Jesus. 

 

 

 

 

 

 

A Ponte 

Nós Deus 



 

  

Encontro 4  

 

Versículo-Chave 

 

Introdução 

Quando fazemos uma viagem de avião recebemos as instruções com tudo o 

que é importante sabermos logo quando entramos nele. À medida que há 
necessidade, os comissários comunicam com os passageiros e algumas vezes 
o próprio piloto é quem fala com eles. Além disso, as informações também 

estão escritas em um cartão que fica em frente à cadeira de cada passageiro. 

Assim, se existe alguma dúvida, ele pode consultar esse cartão a qualquer hora 
e saber quais são as orientações para todos os tipos de situação que ele 
enfrentará ali. 

Na vida cristã temos algo parecido com isso. Deus usa pessoas para 
transmitirem as orientações dele para nós. Temos a Bíblia, que contém tudo o 

que nós precisamos para saber o que é melhor para nós. E o mais incrível: 
podemos conversar com Deus a qualquer momento, ouvindo o que Ele tem 

para nos ensinar e contando para ele os nossos medos, tristezas e alegrias. 

 

 

 

 

 

 

 

“Não deixe de falar as palavras deste Livro da Lei e 

de meditar nelas de dia e de noite, para que você 

cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só 

então os seus caminhos prosperarão e você será bem 

sucedido”. Josué 1.8 



 

Check Up 
Como você classifica o seu relacionamento com Deus? (  ) 
Não acredito que Deus exista e queira se relacionar 
comigo 
(  ) Sei que Deus existe, mas não acho importante me 

relacionar com Ele 
(  ) Sei que Deus existe e que preciso me relacionar com 
Ele, mas não estou fazendo nada para me aproximar dEle 
(  ) Sei que Deus existe e que preciso me relacionar com 
Ele, oro e leio a Bíblia algumas vezes, mas sei que poderia 
fazer mais 
(  ) Sei que Deus existe e que preciso me relacionar com 
Ele, oro e leio a Bíblia e estou me sentindo cada dia mais 
perto dEle.

 
 
 
 
 

 

Quantas vezes por 
semana você:  

Lê a Bíblia? _____ 
Ora? _____ 
Vai à igreja? _____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por que você acha que é tão difícil  

investir no nosso relacionamento  

com Deus? 

O que você acha que nós precisa- 

mos fazer se queremos conhecer  

mais de Deus? 



 

  

A ORAÇÃO  

 
Eu oro a ti, ó Deus, porque tu me respondes. Por isso ouve-me, escuta as minhas 
palavras. Salmo 17:6 

 

UM EXEMPLO DE ORAÇÃO 

Uma vez, Jesus estava ensinando seus discípulos sobre a oração e lhes deu 
um exemplo de como eles deveriam orar. Esta oração ficou conhecida como 
o “Pai-nosso” e foi registrada por Mateus:  

Vocês, orem assim: ‘Pai nosso, que estás nos céus! Santificado seja o teu 
nome. Venha o teu Reino; seja feita a tua vontade, assim na terra como no 
céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim 
como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, 
mas livra-nos do mal (Mateus 6:19-13) 

Esta oração não é um modelo que precisamos repetir. Com este exemplo, 
Jesus mostrou que podemos conversar com Deus sobre as nossas 
necessidades (o “pão de cada dia”), sobre nossas dificuldades (“livra-nos do 
mal”), sobre nossos pecados (“perdoa as nossas dívidas”), além de 
reconhecer que somos filhos (“Pai nosso”) e oferecer a Deus nossa adoração 
(“Santificado seja o teu nome”).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Temos acesso direto a Deus. A hora que quisermos podemos 
conversar com ele e quanto mais fazemos isso, mais nos parecemos 
com Ele. Ele tem todo o interesse em nos ouvir e falar conosco.  

Você já teve uma oração que foi respondida? Escreva. 

Pedido: _____________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Resposta: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

Independente de qual for a  
resposta, nunca se esqueça que  
Deus o ama e está fazendo o  
melhor para você!   ( Romanos  8.28) 



 

  

ALGUNS TIPOS DE ORAÇÃO 

 

1. Oração de _____________________: Exemplos: 

Dizer a Deus o quanto Ele é importante 
para você e o quanto você o admira por 
suas características. Pode ser feito de 
forma falada ou cantada. 

2. Oração de _____________________: 
Agradecer a Deus por tudo que Ele 
tem feito na sua vida, por tudo que Ele 
te deu e ainda fará. 

3. Oração de _____________________: 
Confessar a Deus todos os seus 
pecados, tudo o que você fez que 
ofendeu a santidade dEle e pedir 
perdão por isso.  

4. Oração_____________________: 

Falar com Deus como você se sente, 

suas dúvidas, pedidos, dificuldades, 

alegrias... é abrir tudo o que passa no 
seu coração para Ele.  

5.Oração de _____________________: 
Pedir a Deus que atenda as necessidades 
de outros. Exemplo: conversão dos 
amigos, cura para alguém doente, pela 
igreja, pela Célula, família, etc. 

“Senhor, diante de Ti estão todos 
os meus anseios; o meu suspiro 
não te é oculto”. Sl 38.9  

“Grande é o Senhor, e digno de 

todo louvor” Sl 48.1 

“Graças te damos, Senhor Deus 
todo-poderoso (...) porque 
assumiste o teu grande poder e 
começaste a reinar”. Ap 11.17 

“Peço que o Deus de nosso 
Senhor Jesus Cristo, o glorioso 
Pai, lhes dê espírito de sabedoria 
e de revelação, no pleno 
conhecimento dele”. Ef 1.17 

“Esconde o rosto dos meus 
pecados e apaga todas as minhas 
iniquidades” Sl 51.9 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Respostas de Deus para nossas orações 

1. Não 
Quando nossos pedidos não estão de acordo com a vontade e com o tempo 

dEle, ele não concede o que estamos pedindo. Ex: A oração de Davi (1 
Samuel 12. 16 a 22), Saul (1 Samuel 15.25 e 26), etc... 

  2. Espere 
Quando ainda não chegou a hora de termos os nossos pedidos atendidos ou 

de termos a resposta, Deus nos manda esperar. Ex: Davi (2 Samuel 7) 

  3. Sim 
Quando nossos pedidos estão de acordo com a vontade e com o tempo 

dEle, ele concede o que estamos pedindo. Ex: a oração de Ana (1 Samuel 1.9 

a 20), Elias e os profetas de Baal (1 Reis 18. 16 a 46), etc... 
 

 

 

 

 

 

• Deus não responde a todas as orações. Ele não dá ouvidos às orações 

dos perversos. Observe certos textos que mostram claramente Deus 

recusando ouvir as orações daqueles que fazem o mal: "Então, 

chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá; antes, esconderá deles a sua 

face, naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras" 

(Miquéias 3:4). "Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que 

não possa salvar; nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas 

as vossas iniqüidades fazem separação entre vós e o vosso Deus; e os 

vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça" 

(Isaías 59:1-2). As Escrituras são unânimes em ensinar que a vida 

desobediente de uma pessoa impedirá Deus de responder as suas 

orações. 

• Não é somente à pessoa perversa que Deus não ouvirá. Ele não ouve 

as orações da pessoa que está espiritualmente em cima do muro: 

"Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando; pois o que duvida é 

NÃO 

ESPERE 

SIM 

DEUS PODE NÃO RESPONDER SUAS ORAÇÕES 



 

 

semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha 

esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa; homem de ânimo 

dobre, inconstante em todos os seus caminhos" (Tiago 1:6-8). Uma 

pessoa cujo compromisso espiritual é incerto não será ouvida.  

• Deus também não dará ouvidos a orações egoístas: "pedis e não 

recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres" 

(Tiago 4:3).  

• Deus não responderá a orações que são feitas para se mostrar: "E, 

quando orardes, não sereis como os hipócritas; porque gostam de orar 

em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos 

homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa" 

(Mateus 6:5). 

• E o Senhor não responde a orações por perdão quando a pessoa está 

se recusando a perdoar um outro: "se, porém, não perdoardes aos 

homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas 

ofensas" (Mateus 6:15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Encontro 5  

 

Versículo-Chave 

A Bíblia é a palavra de Deus. Nela está escrito tudo o que Deus considera 
importante sabermos para sermos bem sucedidos. Ela é uma carta de amor 
que Ele escreveu para que sobrevivamos a todas as turbulências e 
conheçamos mais sobre o nosso comandante e confiemos ainda mais nEle. 

 

Maior capítulo: _________________ com 176 versículos 

Menor capítulo: _________________, com 2 versículos  

Menor versículo: ________________________________ 

Maior versículo: ________________________________ 
A palavra Bíblia é derivada de uma palavra grega que 
significa ____________________________________ 

Ela tem________ livros que se dividem em : 

• Antigo Testamento, com _______ livros  
• Novo Testamento, com__________ livros  

O original foi escrito em 3 línguas: 

________________________, ________________________,  

________________________ 

 

 

A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus 

passos e luz que clareia o meu caminho. 

Salmos 119.105 



 

 

O CONTEÚDO DA BÍBLIA 
A Bíblia trata de diversos assuntos como: origem do universo, criação do 
homem, pecado, vida em família, a história do povo de Israel, a vida de Jesus, 
a história da Igreja e profecias sobre o que ainda vai acontecer. 
Para organizar melhor o conteúdo da Bíblia e facilitar a localização de alguns 
trechos, os seus livros foram dividos em capítulos e versículos. Quando vemos 
uma referência temos: 

Número do Capítulo 

 

Nome do livro 

João 3. 16    Número do versículo 

 

Além disso os seus livros foram organizados em subgrupos. Escreva o nome de 

cada grupo na estante.  

1) Pentateuco 
Os cinco primeiros livros da Bíblia são chamados de Pentateuco – uma palavra que 

significa “cinco livros”. Eles são conhecidos como livros da Lei, porque contém leis e 

instruções que Deus deu a Moisés para o povo de Israel. Todos eles foram escritos por 

Moisés, exceto o último capítulo de Deuteronômio, porque este fala sobre a sua morte. 

 
2) Históricos 
Os livros de Josué até Ester, cobrem cerca de 800 anos da história de Israel. Eles 

falam sobre a conquista de Canaã pelos israelitas, o período dos juízes, os reis, a 

divisão de Israel em reino do norte (e seu cativeiro para a Assíria) e reino do sul (e 

seu cativeiro para a Babilônia), e o retorno deste povo para Israel. 

 
3) Poéticos  
Estes são livros denominados de poesia e de louvor. A poesia hebraica 

frequentemente utiliza pares de linhas. A segunda linha ou repete o pensamento 

da anterior, ou faz um contraste. Vemos esse tipo de construção nestes cinco 

livros, mas em especial no livro dos Salmos. 

 



 

 

4) Proféticos 
a) Profetas Maiores (Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel) 
b) Profetas Menores (Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miquéias, Naum, 
Habacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias). 
 

* Os últimos 17 livros do Antigo Testamento são conhecidos como livros de 

profecias . Nós dividimos este grupo em dois outros grupos – Profetas Maiores e 

Profetas Menores – tal divisão se dá unicamente pelo tamanho dos livros. Deus 

sempre enviou profetas na história de Judá e de Israel. Estes profetas levavam dois 

tipos de mensagens para o povo: 1) Arrependimento, ou volta para o Senhor; e, 2) 

Decretavam o juízo de Deus como consequência da desobediência. 

 
5) Evangelhos (Mateus, Marcos, Lucas, João) 

Os quatro primeiros livros do Novo Testamento falam da história da vida de 
Jesus. Eles são conhecidos como Evangelhos – palavra que significa “boas 
novas”. Estes livros falam das “boas novas”, ou “boas notícias” de Deus, 
dizendo que Jesus é o Seu Filho que veio para a Terra, viver como nós, 
anunciar a salvação e morrer em nosso lugar por causa de nossos pecados. 
 
6) Histórico (Atos) 

O livro de Atos começa narrando a ascensão de Jesus para o Céu, Sua 
comissão para os discípulos para anunciar a salvação e o começo da Igreja 
Cristã. Ele narra ainda as viagens missionárias do apóstolo Paulo. 
 
7) Epístolas ou Cartas 

a) Epístolas/Cartas Paulinas: (Romanos, 1 e 2Coríntios, Gálatas, Efésios, 

Filipenses,  Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemom) 

b) Epístolas/Cartas Gerais: (Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João, Judas) 

 

* São cartas escritas para líderes das igrejas locais ou mesmo para indivíduos. 
As primeiras são denominadas de Epístolas Paulinas, já que foram escritas 
pelo apóstolo Paulo, já as últimas são denominadas Epístolas Gerais, pois 
foram várias pessoas que as escreveram. 
 
 



 

 

8) Revelação 

(Apocalipse) 

Este último livro da 
Bíblia fala sobre o 
fim do mundo 

atual e início dos 

“Novos Céus e 

Nova Terra”. Foi 
escrito pelo 

apóstolo João 
durante seu exílio 
na ilha de Patmos. 

João relata sobre a 
visão que Jesus lhe 

deu sobre aquilo 
que iria acontecer 

no futuro. Messias: 
palavra muito 

usada no Antigo 
Testamento para 
falar de Jesus 

Cristo.  

 
Fonte: Aliança Bíblica 

Universitária 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Descubra nos versículos abaixo algumas características da Bíblia e complete as 
frases: 

1. 2 Timóteo 3.16 – A Bíblia é _________________ por Deus 

2. Hebreus 4.12 – A Palavra de Deus é ____________________ e 

____________________. 

3. Salmo 119.105 - A Palavra de Deus é ___________________ para os 

nossos pés e ___________________ para o nosso caminho. 

4. Isaías 40.8 - A Palavra de Deus _______________________ para 

sempre. 

Agora responda: 

Por que você acha importante ler a Bíblia? E por que é tão difícil fazer isso?  

______________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 
DESENVOLVENDO O HÁBITO DO 
MOMENTO A SÓS COM DEUS 

 

Chamamos de Momento a Sós com Deus o tempo que separamos para 

adorar, ler a Bíblia e registrar no diário o que Deus tem feito em nossas vidas. 

Precisamos de um tempo livre de barulhos e interrupções, para 

conseguirmos ouvir o que Deus tem para nos ensinar. Quanto mais tempo 

passamos com Deus, mais crescemos e conhecemos sobre ele. 

Algumas dicas para o seu momento a sós: 

 



 

 

• Desligue o telefone, computador, televisão, tablet, ou tudo que desvia a 

sua atenção. Caso vá utilizar a Bíblia do celular, desligue a internet. 

• Converse com as pessoas de sua casa e peça para ninguém te interromper 

quando você estiver no seu momento a sós 

• Leia a Bíblia com um lápis e marque o que você achar mais importante 

• Escolha um lugar isolado, reservado, onde você possa rir, chorar, cantar, 
sem se preocupar com ninguém ouvindo ou olhando para você 

• Marque um horário fixo diário. Este é o compromisso mais importante do 
seu dia, por isso não marque nada no horário dele. Não abra exceções.  

Quando você tiver algum compromisso inadiável no horário, faça em outro 
horário, mas nunca deixe de fazer. 

O horário fixo do meu momento a sós será: __________________________ 

 

 

 

 

5 minutos: Louvor e Adoração 

Ore dizendo a Deus o quanto Ele é importante para você. Você pode cantar uma música ou 

apenas dizer palavras de adoração. Fale para Ele como você está se sentindo e o quanto você 

precisa dele. Confesse a Deus todos os seus pecados, tudo o que você fez que ofendeu a 

santidade dEle e peça perdão por isso. Termine pedindo a Deus que fale ao seu coração. 
 

15 minutos: Leitura Bíblica 

Leia um trecho da Bíblia e abra o seu coração para o que Deus quer te ensinar. Você pode marcar 

na Bíblia os lugares em que Deus falar com você. 
 

5 minutos: Diário 

Escolha um versículo e preencha no diário o que Deus te ensinou no texto que você leu 
 

5 minutos: Oração Pessoal 
Fale com Deus como você se sente, suas dúvidas, pedidos, dificuldades, alegrias... peça que Ele 

te ajude a colocar em prática o que você aprendeu. 
 

5 minutos: Oração de Intercessão 

Peça a Deus que atenda às necessidades de outros. Exemplo: conversão dos amigos, cura para 

alguém doente, pela igreja, pelo seu grupo de adolescentes, família, etc. Termine agradecendo 

a Ele por te ouvir e pedindo que Ele cumpra a vontade dEle. 



 

 

 

 

 

 

Registrar o que Deus está fazendo e nos ensinando nos ajuda a ver o que 

ele está fazendo e a enxergar a nossa identidade no relacionameto com 

Deus. Um diário é um lugar onde podemos registrar o que Deus está 
fazendo em nossas vidas. Nele podemos nos conhecer mais e ver as marcas 

da mão de Deus em nossa história. Lendo o que Deus fez no passado, 

podemos ser encorajados em nossa fé à medida que vemos as respostas 
de nossas orações, ou simplesmente perceber o quanto crescemos desde 

que escrevemos. Seja sincero em seu diário. 

 

 

  
 

No diário eu devo escrever aquilo que Deus falou comigo em minha leitura 

diária. Para ajudá-lo, preparamos um diário especialmente para você. Veja 

como preenchê-lo. 

1. Texto lido e data: Comece preenchendo a data e o texto (referência 

bíblica) que você leu. Essa é uma importante referência para quando você 
voltar a ler o diário no futuro; 

2. Texto Bíblico: Escreva o trecho que mais marcou em sua leitura. De 

preferência, escolha um texto que tenha uma ideia completa. Concentre-se 

em um pensamento principal; 

3. Observação: Com base no texto bíblico escolhido, escreva aquilo que você 
observou de interessante. Observe o que está acontecendo, quem foi afetado, 

onde o fato está ocorrendo. Isso aumentará a sua compreensão e 
desenvolverá suas habilidades de observação; 

4. Interpretação: A partir do que foi observado, analise a principal 
mensagem que está sendo transmitida pelo texto; 



 

 

5. Aplicação: Escreva como você pode colocar em prática aquilo que Deus 

trouxe ao seu coração; 

6. Oração: Escreva em algumas frases uma oração pedindo a Deus para 

ajuda-lo a colocar em prática aquilo que você acabou de aprender; 

7. Título: Ao final, escreva um título para o que você acabou de registrar e 

coloque também na página “Sumário” de seu diário. Assim, sempre que você 
precisar se lembrar de algo que Deus te falou, será mais fácil identificar. 

Com o diário você manterá um registro vivo da sua caminhada com Deus. É o 

livro da sua vida cristã, por isso, desenvolva o hábito de escrever sempre! 

Na próxima página temos um modelo preenchido. O que você acha de 
começar fazendo com o Salmo 23? Veja o modelo e, se tiver alguma dúvida, 

pergunte para o(a) seu(sua) professor(a). Ao final da apostila você encontrará 
a folha avulsa para você fazer cópias ou usar de modelo no seu diário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e  
luz que clareia o meu caminho”. (Salmo 119.105) 

Salmo 118 a 120 

Luz para o meu caminho (Modelo) 

Neste salmo todos os versículos falam sobre a palavra de Deus e o quanto  

ela é importante. Ele amava a palavra de Deus e fala de várias recompensas  

que ele recebeu por amar essa palavra. 

 

 

 

Davi comparou a palavra de Deus à uma lâmpada que ilumina o caminho. A  

lâmpada é essencial quando andamos em um lugar escuro e ele fala que a  

palavra de Deus também é assim para a nossa vida. 

A Bíblia é a Palavra de Deus e ela pode me dar direção durante a minha  

vida. Quando eu tiver no escuro, sem saber o que fazer e para onde ir, é  

ela que vai me ajudar a enxergar. 

 

Querido Deus, assim como Davi eu quero amar a sua palavra  e receber luz  

nos meus caminhos todas as vezes em que eu sentir que estou andando  

no escuro e precisar de direção. 



 

 

 

 

 

 

Oração 

 

 

 

 

 

 

Salmo 23 

 

 



 

 

 

 

Para essa semana o nosso desafio é fazer os 30 minutos com Deus  
como aprendemos. Vamos ler juntos o livro de Tiago, 1 capítulo por  
dia. Registre nas páginas seguintes a sua leitura diária. 

    

 

 

 

 

 

 

 
 

Controle de Momento a Sós - Leitura do livro de Tiago 



 

 

 

 
Deus criou o mundo e a humanidade 

Dia 1 Gênesis 1 

Dia 2 Gênesis 2 

A humanidade se rebelou contra Deus e foi expulsa de sua presença.  

A terra se encheu de perversidade 

Dia 3 Gênesis 3 

Dia 4 Salmo 14 

Dia 5 Oséias 4 

As religiões e os rituais humanos não são capazes de reconectar o homem com Deus. 

Dia 6 Isaías 1 

A vida sem Deus não faz o mínimo sentido 

Dia 7 Eclesiastes 1 

Dia 8 Eclesiastes 2 

Deus prometeu que enviaria um Salvador ao mundo que iria sofrer a penalidade do 

pecado no nosso lugar 

Dia 9 Salmo 22 

Dia 10 Isaías 53 

Dia 11 Isaías 61 

Jesus Cristo é o Salvador que foi prometido 

Dia 12 Lucas 1 

Dia 13 Lucas 2 

Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou, levando sobre si 

o pecado e nos salvou da condenação. 

Dia 14 Mateus 26 



 

 

Dia 15 Mateus 27 

Dia 16 Mateus 28 

Dia 17 I Coríntios 15 

Dia 18 Efésios 2 

Deus pode transformar o coração pecaminoso do homem. 

Dia 19 João 3 

É necessário ter fé em Jesus para ser salvo. 

Dia 20 I João 5 

Aqueles que crêem em Jesus devem viver a nova vida  

pelo poder do Espírito Santo. 

Dia 21 Mateus 5 

Dia 22 Mateus 6 

Dia 23 Mateus 7 

Dia 24 Romanos 6 

Dia 25 Romanos 8 

Dia 26 Efésios 4 

Dia 27 Efésios 5 

Dia 28 Efésios 6 

Dia 29 Colossenses 3 

Dia 30 Tiago 1 

Dia 31 Tiago 3 

Dia 32 Tiago 4 

Dia 33 I Pedro 2 

Dia 34 I Pedro 3 



 

 

Dia 35 I Pedro 4 

Dia 36 I João 1 

No dia do Juízo final aqueles que rejeitaram a Cristo serão enviado para o castigo 

eterno e aqueles que amaram a Cristo viverão no paraíso. 

Dia 37 Apocalipse 21 

Dia 38 Apocalipse 22 

O Senhor é o nosso Pastor e nada jamais nos faltará! 

Dia 39 João 10 

Dia 40 Salmo 23 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Versículo-Chave 

 

A vida cristã é como uma corrida. Nela, podemos afirmar que todos começam 

bem. Afinal, a conversão a Cristo é a maior experiência que um ser humano pode 

ter. Entretanto, como começamos não é a grande questão. O que mais importa é 
como chegaremos ao final. 
Nesse sentido, o caminho da vida cristã é algo muito importante, já que o final da 

corrida será o resultado de como corremos. Se corrermos bem, chegaremos bem. 

Se corrermos mal, chegaremos mal e é possível que nem cheguemos. Assim, não 

podemos ficar satisfeitos por apenas termos iniciado a corrida. Precisamos nos 

preocupar em como iremos corrê-la e terminá-la. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 “Mas, assim como é santo aquele que os chamou, 
sejam santos vocês também em tudo o que  
fizerem” 1 Pedro 1.15 
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E 
 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  - 11- 8- 4-   

  - 1- 10- 8 -   

 - 6 - 1- 2 -    

Para nos impedir de correr e chegar bem, há algumas pedras que constantemente  
estarão em nosso caminho. Descubra, utilizando as letras correspondentes aos  
números, quais são os nossos 3 inimigos. 

 



 

 

 

O que é? É o ______________________________________ das pessoas que não 

conhecem a Deus 

Como combater? Através da _____________________ dos nossos pensamentos 

(Romanos 12.2)  

 

 

 

 

A Palavra de Deus tem poder para mudar a nossa maneira  
de pensar. Se colocarmos em nossa mente pensamentos  
que estejam de acordo com a Palavra de Deus nossa  
mente será transformada a cada dia. 

Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar  

contra ti . Salmo 119.11.  

A palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que  

qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar  

mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das  

pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração  

delas.  Hebreus 4.12 

    



 

 

 
O que é? São os nossos _____________________, que lutam contra o Espírito 

Santo que mora dentro de nós. 

Como combater? Deixando o Espírito controlar a nossa _____________________ 

(Gálatas 5.16-25) 

 

Vontade dominada pela CARNE = PECADO.  

Vontade controlada pelo ESPÍRITO = SANTIDADE 

 

Plante no terreno do Espírito de Deus, alimentando sua alma 
com a Palavra de Deus. Devemos nos alimentar com a leitura 

da Bíblia e de bons livros cristãos; com vídeos e músicas 
cristãs de boa qualidade; com amizades cristãs e conversas 
edificantes; com a participação na reunião de Célula, cultos 

e outros eventos cristãos.  

Quando lemos, vemos, ouvimos e assistimos a conteúdos 

mundanos, alimentamos nossa mente com isso e, 

consequentemente, fortalecemos a nossa carne.  

Gálatas 6.7-8: Não se enganem: ninguém zomba de Deus. 
O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Se 
plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno 
colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito 
de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. 

  

Lembre-se: Na luta entre carne e Espírito, vencerá aquele que 

alimentarmos mais e melhor. 



 

 

 
 

O que é? É um ___________________________ que se opõe a Deus e a seus 

filhos. (Efésios 2.2, João 8.44) 

Como combater? Usando a _____________________ (Mateus 4.1-11) Vestindo a 

_____________________ (Efésios 6.11-17) _________________ a Deus (Tiago 

4.17) 

 

 

 

 

 
1. Desenvolva um relacionamento com Jesus de forma a ajudar a resolver sua 

solidão. 

2. Relacione-se com pessoas que possuam os mesmos padrões e valores que 
você. 

3. Aprenda a dizer “NÃO!” 

4. Crie medidas preventivas para evitar tentações. 

5. Evite assistir programas de televisão ou filmes picantes, com apelos eróticos. 

6. Não se julgue suficientemente forte para enfrentar tentações sexuais. 

7. Estabeleça seus padrões mesmo antes de iniciar o namoro. 

8. Evite permanecer sozinho(a) com seu (sua) namorado(a) por longos períodos 
de tempo. 

9. Controle o contato físico 

10. Planeje bem seus encontros; seja criativo(a) ocupando o tempo com atividades 
diferentes. 

11. Pense bem nos benefícios que você terá ao esperar para ter sexo apenas no 
contexto do casamento. 

12. Medite na Palavra de Deus e mantenha seus pensamentos cativos e obedientes 

a Jesus Cristo. 

 

  



 

 

Complete os versículos com as expressões abaixo: 

CONTROLAR O PRÓPRIO CORPO -  VIVAM EM SANTIDADE  NÃO PREJUDIQUEM NEM ENGANEM - 

TRAZ BENEFÍCIOS CONHECEM A DEUS - PECADO SEXUAL - PERMITIDO 

  

“Tudo é __________________ mas nem tudo convém. Tudo é permitido mas 
nem tudo ___________________” (I Coríntios 10:23 - NVT) 

  

“A vontade de Deus é que vocês _______________________________, por 

isso mantenham-se afastados de todo __________________________. Cada 

um deve aprender a _________________________ e assim viver em 
santidade e honra, não em paixões sensuais, como os gentios que não 

________________________. Nesse assunto, 
_________________________________ um irmão, pois o Senhor  punirá 

todas essas práticas” (I Tessalonicenses 4: 3-6 – NVT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : 

De acordo  
com o texto de  
Efésios 6-13 a  
17 , preencha  
o nome dos  
elementos  
da armadura  
de Deus que  
devemos vestir  
para resistir  
aos ataques do  
diabo. 



 

 

 

 

 

 d 

Versículo-Chave 

 

O batismo foi um mandamento de Jesus. Em Mateus 29.18-20, Jesus disse: 

Então, Jesus aproximou-se deles e disse: “Foi-me dada toda a autoridade no 
céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, 

batizandoos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a 
obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o 
fim dos tempos”. 

João Batista batizava as pessoas como um símbolo de que elas tinham se 

arrependido de seus pecados. Jesus nunca pecou, mas foi batizado para dar o 

exemplo para nós. 

Quando somos batizados estamos testemunhando para todos que escolhemos 

entrar no avião, isto é, que Jesus é o Senhor de nossa vida. É como se fosse o 

nosso comprovante de embarque que mostramos para que todos saibam que 
entramos no avião. Ele é um sinal exterior de algo que aconteceu dentro de 
nós: a nossa conversão. 

Mas o que significa a palavra Batismo? Descubra decifrando o código da 

próxima página, seguindo a seguinte legenda: 

A  B D E F G I J L M O P Q R S 

1    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

T U Z             

16 17 18 

 Portanto, fomos sepultados com ele na morte 

por meio do batismo, a fim de que, assim como 

Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a 

glória do Pai, também nós vivamos uma vida 

nova. Romanos 6.4 
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A palavra BATISMO significa: 

 

5-1-18-4-14    13-17-4   1-9-6-11   15-4-8-1       15-17-2-10-4-14-15-11   

 

4-10    17-10    9-7-13-17-7-3-11   4   16-7-14-1-3-11   3-4-12-11-7-15 

 
O batismo representa a nossa identificação com Cristo em 3 fases: sua 
morte, sepultamento e ressurreição. Pela fé, ele demonstra que fomos 
lavados dos nossos pecados pelo sangue de Jesus. Relacione a primeira 
coluna com a segunda: 

(     ) Quando saímos da água estamos  

1a fase: Morte 

2a  fase: Sepultamento 

3a fase: Ressurreição 

mostrando que ressuscitamos para 
uma nova vida em Cristo.  
(    ) Quando mergulhamos estamos 
mostrando que nós morremos para o 
pecado 
(     )Quando estamos debaixo dágua 

estamos mostrando que a nossa 

natureza de pecado está sepultada. 

 

 

1.________________ que Jesus Cristo é o Filho de Deus. 

2. __________________________________ de seus pecados  

 

 

 

 

 

• Batismo não salva 

• Batismo sem novo nascimento  
não tem valor algum 

Por isso não se esqueça:  
batismo é coisa séria! 



 

 

 

Você tem certeza que é um discípulo de Jesus? Então você já pode ser batizado! 
No entanto,é importante conversar com seus pais também e ver se eles 
concordam e autorizam o seu batizado. 

 

 

 

 
Se você tem certeza que é um discípulo de Jesus, converse com os 
seus pais sobre o seu desejo de ser batizado. Explique para eles 
que você já é um discípulo de Jesus,  que você entende o que 

significa o batismo e que deseja ser batizado. Pergunte a eles 

quando você pode ser batizado. 

Escreva abaixo, após a conversa com os seus pais, quando você 

pretende ser batizado A permissão dos seus pais é muito 
importante!  

 

 

 

 

IMPORTANTE! 



 

 

 

 

VERSÍCULO CHAVE: Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e 

admirável. Tuas obras são maravilhosas! Disso tenho plena certeza. Salmos 

139.14 

 

Cada um de nós tem uma série de características que nos fazem diferentes uns 
dos outros. A cor de nossa pele, olhos, cabelos, a nossa personalidade... tudo 

foi feito com um propósito por um Deus que é apaixonado por nós.  

 

Mas, infelizmente, vivemos esquecendo disso. Tem dias que olhamos no 
espelho e queríamos ser qualquer outra pessoa, menos a que está do outro 

lado do espelho. Um dos motivos disso acontecer é porque os outros insistem 
em dizer qual é a característica mais importante, que faz com que cada um 
seja classificado como dentro ou fora do padrão. 

 

Escreva no quadro abaixo algumas características que as pessoas valorizam 
como importantes ao seu redor. 

 

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

O que eu mais gosto em  mim O que eu menos gosto em mim 



 

 

ASSIM COMO EU 

 

Todos nós temos virtudes e defeitos.  A Bíblia nos mostra algumas pessoas 
que também não se enquadravam no padrão dos outros. Vamos conhecer 
algumas delas? 

 

➢ Sentiu-se incapaz de liderar o povo (Êxodo 3.11) 
________________________________________________________________ 

 

➢ Sentiu-se frustrada porque era estéril (1 Sm 1.10-11) 

________________________________________________________________ 

 
➢ Sentiu-se incapaz de se tornar um profeta de Deus (Jeremias 1. 5-6) 

________________________________________________________________ 
 
➢ Sentiu-se inferior porque era pobre e muito novo (Juízes 6.14-15) 

________________________________________________________________ 

 
➢ Sentiu-se fraco para enfrentar um momendo difícil (Mateus 26.36-39) 
________________________________________________________________ 

 

 

Mas alguém disse exatamente contrário. De todas as coisas que aprendemos 
e vamos aprender, existe uma que NUNCA podemos esquecer, a mais 

importante verdade para nossas vidas: DEUS AMA VOCÊ. Independente de 
como você se enxergue, ou do que as pessoas dizem de você, Ele te ama e te 

enxerga como alguém perfeito aos olhos dele. 

 

A Bíblia diz que não existe nada que possa nos separar do amor dEle, nem nós 
mesmos. Vamos preencher o quadro abaixo e descobrir algumas coisas que 
não podem nos separar do amor de Deus baseado em Romanos 8.38 e 39 



 

 

 

Ao contrário das outras pessoas que nos dizem como devemos ser, Deus 
nos diz quem nós somos para Ele. Vamos descobrir algumas coisas que 
Deus diz sobre nós? 
 

 

Salmo 139.14 

Efésios 2.10 

1  João  4.10 

Zacarias 2.8 

Oséias 11.1 

1  Pedro 2.9a 

João 15.15 

Isaías 41.9 

Colossenses 3.12 



 

 

  

Deus ama você! 



 

 

 

 

 
Escreva o nome de algumas autoridades e complete o quadro 

Quem Sobre quem exerce autoridade? Quem está acima dele? 

Professor Alunos Diretor 

   

   

   

   

   

Na aula de hoje vamos ver que a maior liberdade que podemos viver é 

encontrada debaixo da autoridade de Deus. 

 

 

 

 

 

  

Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso  
é justo. Efésios 6.1 

 

  

 

 



 

 

 

1. Porque eu devo me submeter? 

Leia Romanos 13.1 a 7 e 1 Pedro 2.13-15. 

Se queremos ter intimidade com Deus, precisamos nos submeter às 
autoridades que Ele colocou sobre nós. A questão não é 
____________________ fazer, mas ___________________mandou. Quando 
não nos submetemos a uma autoridade 

2. E se eu não obedecer? 

Pensamos que liberdade é o direito de fazer o que é proibido, mas nos 
esquecemos que tudo o que fazemos tem consequência, e essas 
consequências podem roubar a nossa liberdade. Pensamos que a rebelião traz 
liberdade, mas é exatamente o contrário. 
 
3. Então, quando eu serei realmente livre? 

Jesus também estava debaixo de um autoridade e Ele era livre. Para ter 
autoridade você precisa estar debaixo de autoridade. Liberdade não é a 
ausência de regras, mas viver respeitando os limites colocados por Deus e 
pela autoridades. 
 
4. E quando me mandam fazer algo que é desobediência a Deus? 
Temos alguns exemplos disso na Bíblia.  Daniel negociou para não comer a 
comida do rei (Daniel 1.8) e Paulo, em Atos 22.25-29 apelou para uma autoridade 
superior. 

 

Algumas dicas se isso acontecer com você: 

1. ___________________, tente negociar 

2. Sugira uma _________________ 

3. Apele para uma autoridade _____________________ 

4. ___________________às consequências, mas não se rebele  

Se você não conseguir negociar, sofra as consequências, sabendo que Deus tudo vê e Ele te honrará 

se você estiver obedecendo a Ele, mas nunca se rebele 



 

 

 
Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. “Honra teu pai e tua 

mãe”, este é o primeiro mandamento com promessa:” para que tudo te corra 

bem e tenhas longa vida sobre a terra”. Efésios 6.1 

Nossos pais são as autoridades que Deus colocou acima de nós para nos 
ensinarem e nos protegerem. A Bíblia nos manda obedecê-los e as 
consequências disso são as melhores! Muitas vezes eles podem nos mandar 
fazer coisas que não gostamos, mas confie que eles querem o melhor para 
você. Quando você obedece aos seus pais, você agrada a Deus e terá boas 
consequências na sua vida. Se você deseja ser livre, obedeça!  

 

Identifique quem são os líderes que Deus colocou sobre a sua vida e obedeça 
ao que eles mandarem. Assim você será realmente livre. 

  

~ 



 

 

 

Versículo-Chave 
  

 

Todos os dias fazemos muitas escolhas: o que vamos comer, vestir, com 
quem vamos conversar, o que vamos fazer, como vamos fazer... Algumas 
escolhas têm consequências simples, mas outras podem influenciar para 
sempre.  

1. Que tipo de escolhas você acha que podem influenciar nossas vidas para 

sempre? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sejam bondosos e compassivos uns para com 

os outros, perdoando-se mutuamente, assim 

como Deus os perdoou em Cristo. Efésios 4. 32 
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O problema é que, em algumas áreas, muitas  
vezes gostamos de ficar na linha amarela. Não  
ultrapassamos, mas ficamos no limite. o que  
nos esquecemos é que,  quanto mais próximo  
do limite, mais próximos estamos de fazer  
escolhas erradas . 

“ Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem;  
que não seja como insensatos, mas como sábios,  

aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque  
os dias são maus ”.  Efésios 5:15-16 

! 



 

 

2. A______________________________________ 

 é a lente que  Deus nos dá para escolhermos a rota 
correta em nossas vidas. 

 

Se eu não sei o que eu quero ser, posso fazer qualquer escolha, mesmo que 
ela prejudique completamente o meu futuro. Por exemplo: se eu quero ser 
um bom profissional preciso ser um bom aluno hoje, responsável com o que 
vem às minhas mãos. Se eu quero ter uma família saudável, preciso escolher 
corretamente com quem eu vou namorar e que tipo de namoro eu vou levar.  

 

1. Para a família que um dia você vai construir: 

__________________________________________ 

___ ______________________________________ 

_______ __________________________________ 

___________ ______________________________ 

_______________ __________________________ 

2. Para a sua vida profissional:  

__________________________________________ 

___ ______________________________________ 

_______ __________________________________ 

3. Para o seu relacionamento com Deus: 

_____________________________________________ _______________ 

______________________________ ______________________________ 

 

 

 

 



 

 

ESCOLHAS E CONSEQUÊNCIAS 
Identifique a escolha e a consequência de cada personagem da Bíblia abaixo: 

 Escolha Consequência 

Davi  

1 Samuel 26.1 a 25 

  

Salomão  

2 Crônicas 1. 7 a 12 

  

 Escolha Consequência 

Sansão  

Juízes 14. 1 a 20 

  

Jonas  

Jonas 1. 1 a 17 

  

Daniel  

Daniel 6. 1 a 28 

  

Esaú   

Gênesis 25. 27 a 34 

  

 

A BÚSSOLA 
Algumas de nossas escolhas têm consequências óbvias e que a Bíblia fala 
claramente sobre elas, mas o que fazer com as que não têm? Vamos ver 
algumas formas de ajudar nas nossas decisões. 
 

 

 

1 

4 ._________________________ 

3 2_



 

 

1. Olhando para o _____________________________: Já vivi alguma situação 

como essa? O que eu aprendi? 

2. Olhando para ____________________: 

Como eu estou me sentindo? Existe algo que está influenciando os meus 

sentimentos? Estou em condições de fazer essa escolha agora? 

3. Olhando para o _____________________: 

Alguém já teve que fazer uma escolha como a minha? Quais foram as 
consequências da escolha dessa pessoa?  

4. Olhando para o ____________________: 

O que essa escolha pode trazer como consequências no futuro? 

  

TOLO OU SÁBIO?  

A promessa: 

A Bíblia diz várias recompensas que teremos se formos sábios, vamos encontrá-
las? 

1. Provérbios 9.10 e 11 __________________________________________ 

2. Provérbios 11.30  _____________________________________________ 

3. Provérbios 14.24  _____________________________________________ 
4. Provérbios 16.23  _____________________________________________ 

5. Provérbios 21.20  _____________________________________________ 

6. Provérbios 28.26  _____________________________________________ 
 
 

COMO SER SÁBIO? 

Temendo ao Senhor. Quanto mais conhecemos sobre Ele e sobre Sua Palavra, 
mais sabedoria Ele nos dá para fazermos escolhas corretas. 

 



 

 

 

 

Versículo-Chave 

 

Você tem BONS amigos? 

Muitos de nós possui vários amigos, mas esses amigos são pessoas que 
acabam nos prejudicando que ajudando. A Bíblia fala sobre a importância de 
termos amigos que nos façam crescer. Pensando nos amigos que você tem, 
como você se classificaria? 
 

a) Tenho muitos amigos em todos os lugares e alguns amigos mais 

próximos. Consigo influenciá-los e falar do amor de Deus para eles. 

b) Tenho alguns amigos mais próximos. Consigo influenciá-los e 

falar do amor de Deus para eles.  

c) Tenho alguns amigos, mas acho que nossa amizade é muito 
super-ficial. Às vezes  percebo que eles me influenciam mais do que 
eu os influencio. 
d) Não tenho amigos mais próximos. Frequentemente me deixo ser 
influenciado pelos meus colegas e eles me induzem a fazer escolhas 
erradas. 

Escreva abaixo o nome de 3 amigos mais próximos e as características  que 
você considera positivas nele: 

 

“Aquele que anda com os sábios será cada 

vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos 

acabará mal.” Provérbios 13.20 
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Quais características você considera mais importantes em um amigo? 
Escreva. 
 
 
 
 
 
 
 

 

De acordo com Provérbios 13.20, qual a conseqüência de ser amigo de pessoas 
sábias? Qual a conseqüência de andar com o tolo? 

 

Você já sofreu danos por causa de um amigo?  

Nós somos os responsáveis por escolher os nossos amigos. Mas como nós não 

queremos ser rejeitados e queremos ser aceitos por algumas pessoas, nós 
acabamos  fazendo escolhas erradas e isso nos influencia a fazer coisas que 
sabemos serem erradas. Você já viu um amigo se destruir fazendo coisas que 

você condena, mas você nunca falou nada? 

Amigos de verdade são aqueles que nos ______________ e não apenas nos 
____________.  Um amigo verdadeiro é alguém que me ama do jeito que 
eu sou, mas quer me ajudar a ser uma pessoa cada dia melhor. 

Amigos falsos são aqueles que nos aceitam mas não nos ajudam a 
________________.  

 



 

 

 

Como saber se um amigo é um falso amigo? 

1. ____________________________________ 

Ele está te levando para mais perto ou mais longe de Jesus? 

2. ____________________________________ 

Observe as escolhas que ele faz. Elas o fazem crescer? Se os seus amigos não 
cuidarem das coisas deles, eles não vão cuidar das de mais ninguém. 

3. ____________________________________ 

Aqueles que não tem convicções firmes, terão dificuldades de serem amigos 

verdadeiros. 

 

 

 

 

1. Círculo da preocupação 

2. Círculo da influência 

3. Círculo da intimidade 

 
1. Círculo da preocupação 

São aqueles amigos que você sente alguma preocupação em relação a ele (amigos que estão 
passando por uma fase difícil e vocês tem se preocupado com eles. 
 

2. Círculo da influência 

Amigos que você permite que te influenciem 
 

3. Círculo da intimidade 

Lugar reservado para aquele homem ou mulher que um dia será seu marido ou sua esposa. 

1 

2 
3 



 

 

De acordo com o círculo de amizade, como você classificaria os amigos que 

você colocou no início da atividade? 

____________________    _____________________   ___________________  

 

 

Você não precisa abandoná-los, mas precisa assumir o controle da amizade. É 

necessário que você conduza a amizade para onde você deseja e não para  

 
 

A pergunta chave é: 

Seu amigo te leva para mais perto ou para mais longe de Deus? 

 

 

JESUS, O MELHOR AMIGO 

Conversando com seus discípulos, Jesus lhes deu uma ótima notícia: ele 
nos considera seus amigos! E Jesus é o melhor amigo que qualquer pessoa 

poderia ter! Afinal, como Ele mesmo disse “ninguém tem maior amor do 

que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos.” (João 15:13). E foi isso 

mesmo que Jesus fez: ele deu a sua vida para nos salvar.  

 

 

 

 

 

onde ele deseja. 

•  Convide o seu amigo para ir à sua casa ao invés  
de ir à casa dele. 

•  Escolha os vídeos, filmes e músicas que vocês  
vão compartilhar. 

•  Escolha  os lugares onde vocês irão 



 

 

 

 

 

Descubra os nomes de alguns amigos dos personagens da Bíblia abaixo  
e escreva alguma atitude de cada um deles que demonstra que eles  
eram bons amigos. 

Daniel  ( Daniel 1. 1 a  20) 
Amigos: _________________,________________, _________________ 
Atitude: 

Paulo  Romanos  ( 16.3) 
Amigos: _________________,________________ 
Atitude: 

Davi  20)  Samuel  (1 
Amigo: _________________ 
Atitude: 

 



 

 

 
 

Versículo-Chave 

 
Após a morte de Jesus os discípulos, tanto os que creram nele antes de sua 
morte quanto os que passaram a crer após sua morte, se reuniam 
constantemente. (Atos 2.42- 47, 3. 32-35). De acordo com esses textos 
podemos ver várias características do que encontramos no que hoje 
chamamos de Igreja. 
 
A palavra Igreja vem do grego ekklesia. A ekklesia era a principal assembleia 

da democracia ateniense na Grécia Antiga – ekklesia então significa a reunião 

de pessoas.  A ekklesia de Cristo é a reunião das pessoas que acreditam em 

Jesus, se refere a um grupo de pessoas que se reúnem com uma mesma fé. 
Certa vez falando a Pedro, Jesus afirmou: Portanto, eu lhe digo: você é Pedro, 
e sobre esta pedra (Jesus) construirei a minha Igreja (ekklesia), e nem a morte 

poderá vencê-la. (Mateus 16:18)  

O que Jesus estava querendo dizer é que sobre os alicerces que ele colocou as 

pessoas iriam se reunir em nome dele. Essa reunião de pessoas é a igreja – 

ekklesia. 
 
 

Não deixemos de reunir-nos como igreja, 

segundo o costume de alguns, mas 

encorajemonos uns aos outros, ainda mais 

quando vocês vêem que se aproxima o Dia. 

Hebreus 10.25 

 



 

 

Atividade 1: Acróstico da Igreja 
 

Escreva, em cada letra da palavra IGREJA uma palavra que se relacione com igreja. Cada 

letra conta ponto, de acordo com a pontuação indicada na tabela. 

Dica: Quanto maior a palavra, mais pontos você ganha! 

 

Total de pontos do seu grupo:________________ 
Dentro da igreja encontramos apoio para momentos difíceis, ensino, amigos, 
uma verdadeira família. Deus ama a Igreja.  Todos aqueles que escolheram ser 
um discípulo de Jesus fazem parte da Igreja. Ela é a sua família em qualquer 
lugar do mundo. 

VAMOS CONHECER MAIS SOBRE A IGREJA? 

1. A Igreja é o ______________________________ de Cristo 
(1 Coríntios 12.1213, 27) 

 
Assim como as mãos,  os pés e os braços no corpo humano tem funções 
diferentes mas fazem parte de um mesmo corpo, nós também fazemos parte 
da Igreja, que é o Corpo de Cristo. Ele é a cabeça, que comanda todo o corpo, 
e nós agimos como se fôssemos o corpo de Cristo na terra. 

 

 



 

 

2. A Igreja é a ___________________________ de Cristo  

(2 Coríntios 11.2) 

Assim como um noivo espera o dia do casamento com sua noiva, assim 
também Cristo espera  pela Igreja. Deus está trabalhando para que a noiva 
esteja perfeita no dia do casamento de seu filho. Assim, Ele está trabalhando 
em nós para que nós sejamos puros para Ele. 

3. A Igreja é a ___________________de Deus  

(Efésios 3. 14-15) 

Tendo Deus como nosso Pai, somos todos irmãos uns dos outros, e Jesus 
Cristo, seu Filho é o nosso irmão mais velho. Assim, devemos tratar os nosso 
irmãos em Cristo com todo o amor e respeito. 

4. A Igreja é o ________________ de Deus 

(1 Coríntios 3.9) 
 

 

 
 

 

A Igreja é a AGÊNCIA de Deus na terra 

 

A igreja é a representante de Deus na terra. Quando alguém está passando por 
alguma dificuldade,  Deus usa a Igreja para manifestar o cuidado dele com os 

homens. A Igreja deve cuidar nos necessitados, ajudando e mostrando a 
esperança que nós temos em Jesus. Lembrando da história da ilha, seria como 

se ela fosse a companhia aérea, que se organiza e desenvolve estratégias para 

que cada vez mais pessoas embarquem na viagem da vida cristã. Ela oferece 

ensino, orientação e apoio quando necessário. Ela anuncia, através dos 
trabalhadores da companhia, que através de Jesus nós podemos ter a vida 
eterna. Por isso é tão importante pertencer a uma igreja. 

Ao invés de um prédio construído com tijolos, a Igreja é 

construída com pedras vivas, que somos nós. 

 



 

 

 
A ceia é um dos símbolos que Deus nos deixou 

para nos lembrar da importância do sacrifício de 
Jesus e que as igrejas em todo o mundo celebram 

regularmente.  Quando celebramos a ceia em 
nossa igreja estamos trazendo à nossa memória 
o que Jesus fez por nós. Na ceia temos dois 

elementos e cada um deles tem um significado. 

O ____________________:  

Representa o corpo de Jesus que foi oferecido por nós. 

O ____________________: 

Representa o sangue de Jesus que foi derramado para perdão dos nossos 

pecados. 

A ceia é muito importante, por isso só pode participar dela quem entende o 
seu significado e escolheu andar com Jesus.  Assim, a Ceia é para os crentes 
em Cristo que confirmaram sua decisão através do batismo dando o 
testemunho público de sua fé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [Jesus] pegou o pão e deu graças a Deus. Em seguida partiu o pão 
e o deu aos apóstolos, dizendo: Isto é o meu corpo que é entregue 
em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Depois do 
jantar, do mesmo modo deu a eles o cálice de vinho, dizendo: Este 
cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que 
é garantida pelo meu sangue, derramado em favor de vocês. Lucas 
22: 19,20 

 



 

 

 
Temos um Deus generoso que não apenas nos dá o alimento, roupas, amigos, 

saúde, como também nos deu a vida do seu próprio Filho. Tudo o que temos 
veio dEle (Salmo 24.1, Ageu 2.8, Romanos 11.36) 

 

Nós devemos reconhecer que tudo o que temos vem dele e confiar que Ele nos 

dará sempre o sustento. O dízimo é uma forma de dizer isso. Quando eu 
devolvo para Deus um pouquinho (10%) do que Ele me deu eu estou dizendo a 

Ele que eu reconheço que aquilo veio dEle e que eu creio que ele vai continuar 

me sustentando.  

Dar o dízimo é uma ordem (Malaquias 3.10) e nós devemos obedecê-la porque 

quando obedecemos estamos dizendo a Deus que o amamos e confiamos nEle.  

O dinheiro do dízimo é que sustenta a igreja. É por causa dele que conseguimos 

ter um lugar para reunir, uma escola bíblica, e também conseguimos ajudar 
tantas pessoas necessitadas. Quando você entrega o dízimo você está 

investindo no crescimento da igreja. 

Escreva abaixo algumas formas que o dinheiro que damos no dízimo é utilizado 

ela Igreja: 

 



 

 

 
A Igreja se reúne em lugares diferentes, em grupos menores que chamamos 
de igreja local. Em outras palavras, só há uma única Igreja de Cristo. A Igreja é 
um só corpo, e essencialmente sempre deve ser vista como uma unidade. 
Porém, essa única Igreja de Cristo é manifestada em igrejas locais 
estabelecidas em toda parte.  
 
Então “igreja local” é uma expressão usada para designar o círculo de crentes 
de uma localidade específica (1 Coríntios 1:2; 1 Tessalonicenses 1:1) 
 
 

CONHEÇA SUA IGREJA LOCAL 

 
Nome da igreja: ________________________________________________ 

Data de Fundação: _____/_______/______ 

Nome do pastor presidente da igreja: _______________________________ 

Nome de pastores ou líderes de outras áreas: 

Nome: 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

Ministério: 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

 
Como uma pessoa faz para ser membro da igreja? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 


