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O PLANO DE DEUS PARA A SALVAÇÃO DO HOMEM 

 
Passagens Chaves:  Gênesis 3:1-13, 15, 20-24; Is. 59.2; Ez. 18.4; João 8.44 
 
Converse: 
1. Como seria o mundo hoje se fosse perfeito? 
2. Quais são algumas evidências de pecado no mundo hoje? 
3. Sua vida seria diferente se não havia a influência do mal no mundo? 
 
Estabeleça o contexto da história. Diga: No princípio, Deus criou um mundo perfeito.  Agora vamos ver o que 
aconteceu para que ficamos num mundo com tanta maldade. A nossa história hoje fala de Adão e Eva, o primeiro homem 
e mulher. 
Leia na Bíblia:  Gênesis 2:8-9, 15-17 
 
Conte a História: A Queda de Adão e Eva - Gênesis 3:1-13, 15, 20-24 (Na maioria das vezes não é necessário falar o 
título da história. A referência bíblica pode ser citada no final da história. Procure entrar na história na maneira mais 
natural possível.)  
 No final desta história, não enfatize todos os detalhes do castigo, pois a narrativa se torna bem comprida. Depois da 
resposta de Eva para Deus, “A cobra me enganou e eu comi.”, diga assim: “Deus castigou a mulher, o homem e a cobra. 
Eles foram jogados fora do Jardim do Éden e separados da comunhão com Deus. Deus colocou anjos do lado de fora do 
jardim, juntos com uma espada de fogo que dava voltas em todas as direções para que ninguém pudesse entrar no jardim. 
Assim ninguém poderia comer da árvore da vida e viver para sempre.” 
 
Vamos conversar mais: 

1. Deus providenciou comida para Adão e Eva comer? 
2.  O que Deus mandou o homem não fazer? 
3.  A mulher sabia o que Deus falou ao homem? 
4. A serpente falou a verdade quando falou que o mandamento de Deus era não comer de nenhuma árvore do 

jardim? 
5. A serpente disse que Deus não queria que eles comessem da árvore por que razão? 
6. Quando a mulher ofereceu a fruta ao homem ele argumentou? O que ele fez? 
7. O que aconteceu quando comeram a fruta? 
8. O que aconteceu quando Deus encontrou com o casal? Eles culparam a quem? 
9. Quem foi castigado? 
10. Deus ainda amou o casal?  Como Ele mostrou o seu amor? 
11. Se Deus fez roupas de peles de animais, o que aconteceu com os animais? (Sofreram e morreram, derramaram 

seu sangue). 
12. Os animais tinham culpa de alguma coisa? (não) 

Diga: Então, o sangue do inocente foi derramado para cobrir o pecado dos desobedientes e para dar-lhes conforto. 
 

13. A desobediência a Deus trouxe a separação de Deus. Ainda hoje a nossa desobediência a Deus nos separa dele?   
14. Você já desobedeceu a Deus na sua vida?  
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SIGA O EXEMPLO DE JESUS, PASSANDO TEMPO A SÓS COM DEUS 

 
Passagens Chaves:  Mateus 26:36-46; Marcos 1:35-37, 6:45-48, 14:32-42; Lucas 5:15-16, 6:12, 22:39-46 
 
Converse: 
1. Quando você tem um problema você geralmente compartilha a situação com quem? 
2. Geralmente sente melhor depois de conversar com a pessoa? 
3. Como seria se você tinha que enfrentar tudo sozinho? 
Diga: Nós vamos ver hoje o que Jesus fez quando passava por dificuldade.  
 
Estabeleça o Contexto da História: Na noite antes da sua crucificação, Jesus tomou a última refeição com os discípulos 
e estabeleceu a Ceia do Senhor. Depois, Jesus foi com os discípulos para o Monte das Oliveiras. Eles foram para um 
jardim chamado de Getsêmani. 
 
Leia na Bíblia:  Mateus 26:36 
 
Conte a História: Jesus No Monte Das Oliveiras – Mateus 26:36-46 
 
Vamos conversar mais: 
1. Jesus foi com quem para o jardim?   
2. Como ele estava sentindo?   
3. Depois levou quem mais adiante? 
4. Ele pediu os três discípulos a fazerem o que? 
5. Ele orou na presença dos discípulos? 
6. O que Ele pediu de Deus em sua oração?   
7. Jesus queria somente que sua vontade seja feita? Ele pediu para que a vontade de quem seja feita? 
8. O que os discípulos fizeram enquanto Jesus orou? 
9. Os discípulos dormiram quantas vezes? 
10. Deus tirou “o cálice de sofrimento” de Jesus? 
11. Se Jesus achava importante a gastar tempo com Deus, o que nós devemos fazer? 
12. Você tem o hábito de gastar tempo com Deus?  Como?  Quando? 
 
Diga: Vamos ver um plano que pode ajudar você a desenvolver o hábito de ter um tempo a sós com Deus. 
 
 
7 MINUTOS COM DEUS 
(Líder: Use o relógio de 7 minutes do material das crianças.) 
 
Como usar os sete minutos? De manhã levante, apresente-se diante de Deus, e procure um lugar silencioso. Com sua 
Bíblia, aproveite a alegria de sete minutos a sós com Deus.  
 
1. PREPARE SEU CORAÇÃO – Nos primeiros 30 segundos – Agradeça a Deus pela noite de sono e as oportunidades 
do novo dia.  “Ó Pai, limpa o meu coração para que Tu possas falar comigo pela Tua Palavra. Abre o meu coração para 
ouvir a Tua voz. Dá-me uma mente aberta, uma alma sedenta, e um coração submisso. Ó Deus, cerca-me com a Tua 
presença neste momento. Em nome de Jesus, Amém.” 
 
2. LEITURA BÍBLICA - Agora, leia sua Bíblia por 4 minutos. Sua maior necessidade é ouvir a palavra de Deus. Deixe 
que a Palavra de Deus ateia o fogo do céu no seu coração! Prepare-se para um encontro com Deus! 
 
Uma boa sugestão para iniciar a leitura é pelos Evangelhos. Comece com Marcos. Leia do primeiro capítulo, uns 20 
versículos por dia. Leia com pura alegria, deixando Deus falar. Terminando Marcos, continue com outros Evangelhos e o 
Novo Testamento. 

 
3. COMUNHÃO COM DEUS Quando Deus falar contigo através da sua Palavra, fale com Ele – em oração. Você agora 
tem 2 minutos e meio para comunhão com Deus nestes quatro momentos de oração: 
 

Adorar –  Diga a Deus que você O ama. Reflita na sua grandeza! I Crônicas 29:11. 
Confessar - Na presença do Rei, você quer ter a certeza que seus pecados são perdoados, abandonados e seu coração 
purificado! Confissão é concordar com Deus sobre o seu pecado. Por exemplo, algo que ontem você chamou de “um 
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pequeno exagero” – Deus chama uma mentira. Você acha que usou palavras fortes – Deus diz que você chamou 
palavrão. Você acha que só contou a verdade sobre alguém da igreja – Deus chama de “fofoca.”  Leia  I João 1:9 
Agradecer – Expresse sua gratidão a Deus por tudo. 1 Tessalonicenses 5:18 
Pedir – Peça com humildade e fé. Peça por outros e por si mesmo. Mateus 7:7. 

 
****************** OS SETE MINUTOS ****************** 

QUANTIDADE DE MINUTOS ATIVIDADE 
½ Oração pedindo direção de Deus. 
4 Leitura da Bíblia. 

2 ½ Oração em  4 momentos: 
--- Adorar (I Crônicas 29:11) 
--- Confessar (I João 1:9) 
--- Agradecer (Efésios 5:20) 
--- Pedir (Mateus 7:7) 
  

 
Esta folha é apenas uma simples orientação. Em breve você vai descobrir que deseja estar em comunhão com o 

Senhor por mais de sete minutos. Algo maravilhoso acontece – os sete minutos passarão para vinte, os vinte minutos 
passarão para trinta minutos. Trinta minutos preciosos – provavelmente mais! Mas, não faça apenas como hábito e sim 
dedicando-se ao Salvador! 
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AMEM UNS AOS OUTROS 
 
Passagens Chaves:  Atos 12: 1-17; João 13:34; Romanos 15:14; Colossenses 3:13; I Tessalonicenses 5:11     
 
Converse: 
1. Você já conheceu alguém que ficou incarcerado?  
2. Qual foi a reação dos amigos e a família da pessoa? 
3. Você já ficou numa situação em que não havia saída sem a ajuda de outras pessoas?  Como foi? 
Diga: Hoje nós vamos ouvir a história de uma pessoa que ficou numa situação muito dificil, mas recebeu a ajuda e o amor 
dos seus amigos. 
 
Estabeleça o Contexto: Depois da vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes, a igreja começou a crescer e espalhar 
por toda parte com grande poder, mesmo enfrentando perseguição. 
 
Leia na Bíblia:  Atos 12: 1 a 3 
 
Conte a História: A Igreja Ora Por Pedro, Um Irmão Amado. Atos 12: 1-17 
 
Vamos conversar mais: 
1. Quem foi o Rei que colocou Pedro na cadeia? 
2. Por que ele o colocou na cadeia? 
3. Quantos soldados guardaram Pedro? 
4. O que a igreja estava fazendo enquanto Pedro ficou preso? 
5. Quem apareceu para libertar Pedro? 
6. O que ele mandou Pedro fazer? 
7. Pedro entendeu o que estava acontecendo? (Não, pensou que era uma visão) 
8. Quando foi que Pedro entendeu que estava liberto? 
9. Ele deu a quem o credito por ter o libertado? 
10. Onde ele foi depois de entender o que aconteceu? 
11. Quem estava lá? 
12. Por que Rode não abriu a porta quando viu que era Pedro? 
13. Como a Igreja mostrou seu amor por Pedro? 
14. Como você pode mostrar seu amor pelos seus irmãos e amigos na igreja? No trabalho? Em casa? 
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ADORAÇÃO CRISTÃ 
 
Passagens Chaves:  Isaías 6:1-8 
 
Converse: 
1. Para você, que quer dizer a palavra adorar? 
2. Quais são as coisas que pessoas dizem que adoram?  Por que? 
Diga: A adoração a Deus é a mais alta forma de adoração.  Vamos ver hoje o que aconteceu para levar um profeta a 
adorar a Deus. 
 
Estabeleça o Contexto: Isaías, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, foi profeta ao povo de Judá uns 700 anos 
antes de Jesus. A mensagem dele é do total poder e perfeita santidade de Deus. Com esta visão do trono de Deus, Isaías 
recebeu a sua chamada para ser profeta. 
 
Leia na Bíblia:  Isaías 6:1 
 
Conte a História: A Visão do Trono de Deus, Isaías 6:1-8 
 
Vamos conversar mais: 
1. Descreve os serafins. 
2. O que os serafins proclamavam?  
3. Como se sentiu Isaías diante da presença de Deus?  
4. Que fez Deus com os pecados de Isaías? Como? 
5. É possível adorar a Deus estando em pecado? 
6. O que nos ensina este texto de Isaías sobre a adoração? 
7. O que Deus espera dos seus adoradores?  
8. Você tem respondido ao chamado de Deus, como Isaías? 
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OFERTAS E DÍZIMOS 
 
Passagens Chaves:  Marcos 12:41-44; 1 Coríntios 6:19 e 20; 2 Coríntios 9:7; Mateus 6:1-4 
 
Converse: 
1. Se você não tivesse comida e recebesse o presente de uma cesta básica de uma pessoa que também tinha pouco a  
       comer e uma outra cesta de uma organização fazendo uma distribuição, que presente tocaria mais o seu coração?  Por 
       quê? 
 
Estabeleça o Contexto: Na semana antes da crucificação, Jesus estava na cidade de Jerusalém para a Festa da Páscoa.  
Conte a História: A oferta da viúva pobre. Marcos 12:41-44 
 
Vamos conversar mais: 

1. Onde Jesus estava? 
2. Que foi que Jesus estava observando? 
3.    Qual foi a diferença entre a oferta da viúva e das demais pessoas? 
4.    O que Jesus disse sobre a oferta da viúva? 
5.    Foi mais difícil para a viúva dar uma oferta do que para você? 
6.    Você está sendo fiel a Deus nas ofertas e no dízimo? Você confia nEle? Tem essa fé? 

Diga: Dar oferta não é um assunto só de dinheiro, mas envolve tudo em nossas vidas. 
7.   Como você pode melhor dar sua vida como oferta a Deus? 
8.   Você é um bom administrador da sua vida e seus bens diante de Deus? 

 
 
Atividade Opcional:  Se quiser, pode levar o grupo a refletir sobre as perguntas e os versículos a seguir. 
PERGUNTAS 
1.   Quem? Quem deve dar seu tempo, seu dinheiro e sua vida a Deus? 

I Coríntios 6:19 e 20... Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, 
que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, 
glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. 
Todo cristão deve honrar a Deus com toda sua vida. Somos administradores das coisas de Deus que Ele tem 
deixado sob os nossos cuidados. 

2. Por quê? Por que devemos dar a Deus nosso tempo, dinheiro e vida? 
I Coríntios 6:20  “...Vocês foram comprados por alto preço.” 

1.1-Uma razão de dar ofertas e viver como um bom administrador, é porque Jesus deu sua vida por nós. 
1.2-Outra razão é de participar nas obras de Deus. É correto, por exemplo, apoiar aos trabalhadores na igreja, 
como o pastor.  

       Paulo diz em I Timóteo 5:18,  “O trabalhador merece o seu salário.” 
3. Como? Como deve dar seu tempo, seu dinheiro e sua vida a Deus? 

II Coríntios 9:7 “Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama 
quem dá com alegria.” 
Mateus 6:1-4 diz que os crentes devem dar suas ofertas com humildade. É um assunto pessoal entre o crente e Deus. 

4. Quando? Quando deve dar seu dízimo e oferta? 
Uma maneira de adorar a Deus é entregando o nosso dízimo e as nossas ofertas. O tempo mais adequado para 
recolhê-los é durante as reuniões da igreja. 
 O livro dos Atos dos Apóstolos 4:32 a 35 diz que, quando alguém tinha uma necessidade, os crentes lhe 
deram seus objetos pessoais ou seu dinheiro. 
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O MARAVILHOSO DOM DE DEUS 

 
Passagens Chaves:  João 8:1-11; João 10:10; João 1:29; João 11:25 e 26; Efésios 2:8 e 9; João 14:3; João 1:12 
 
Converse: 
1. Você está me devendo! Vai me pagar! Estas expressões comunicam a atitude que recebemos o que merecemos.  Você 

já experimentou o oposto?  Já recebeu algo completamente não merecido?  Explique. 
 
Estabeleça o Contexto: Jesus estava na cidade de Jerusalém, ensinando no pátio do Templo. O povo se reuniu em volta 
dele de madrugada. 
 
Leia na Bíblia:  João 8:3 
 
Conte a História: A Mulher Adúltera, João 8:2-11 
 
Vamos conversar mais: 
1. Onde Jesus estava?  O que estava fazendo? 
2. Quem levou a mulher a Jesus? 
3. Eles a acusavam de que pecado? 
4. A mulher desta história era culpada ou inocente? 
5. Qual foi o motivo dos acusadores? 
6. O que Jesus disse aos acusadores? 
7. O que eles fizeram? 
8. Qual foi a atitude de Jesus para com a mulher? Ela merecia? (Isso é graça.) 
9. Qual foi a ordem de Jesus para a mulher?  
10. O que você acha de Jesus não ter condenado a mulher? 
11. Jesus se importava com o pecado dela? (Sim, mandou ela não pecar mais) 
12. Ele se importa com os nossos pecados? O que Ele quer que façamos? 
13. Ele nos perdoa e nos aceita como estamos? 
14. Explique em suas próprias palavras o conceito de “graça”. 
 
Diga: A graça é o presente de Deus. Ninguém merece e nem pode ganhar por seu próprio esforço a bondade de 
Deus.  Efésios 2:8 e 9 diz: “Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus; 
não por obras, para que ninguém se glorie.” 
 
Atividade Opcional:  Se quiser, pode levar o grupo a refletir sobre as perguntas e os versículos a seguir. 
 
1- De acordo com João 10:10, para que veio o bom Pastor, Jesus Cristo? 
“O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir; eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente .” 
- O que é a vida em abundância que Cristo deseja dar a cada um de nós? 
 
2- De acordo com João 1:29, o que Jesus Cristo fez com os nossos pecados? 
“No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam! É o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo!” 
 
3- Segundo João 11:25 e 26, o que Jesus Cristo prometeu aos que acreditam nEle? 
“Disse-lhe Jesus: “Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá; e quem vive e crê em 
mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso?” 
 
4- Segundo João 14:3, desde sua ascensão, o que Jesus Cristo tem feito para os que o seguem? 
“E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver.” 
- O que Jesus prometeu fazer depois de preparar o lugar eterno? 
 
5-Segundo João 1:12, como podemos tornar filhos de Deus? 
“Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus,” 
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VITÓRIA NA ORAÇÃO 
 
Passagens Chaves:  Lucas 11:1-4; Tiago 1:17; Romanos 12:1; Filipenses 4:4-7; Tiago 1:5; I João 1:9; Hebreus 12:15; 
Tiago 4:7,8; I João 4:4; Filipenses 4:13  
 
Converse: 
1. Quando você quer pedir algo de alguém, o que você faça? (Peça) 
2. Quando você quer perguntar algo de alguém, o que você faça? (Pergunta) 
3. Quando você quer agradecer  alguém, o que você faça? (Agradeça) 
Diga: É a mesma coisa com Deus!  Quando queremos comunicar com Ele, temos que orar!  Orar é falar com Deus! 
 
Estabeleça o Contexto: Nos últimos meses da vida dele, Jesus passou muito tempo especial ensinando os seus discípulos. 
Leia na Bíblia: Lucas 11:1 
 
Conte a História: Jesus Ensina Os Seguidores A Orar. Lucas 11:1-4 
 
Vamos conversar mais: 
1. O que Jesus estava fazendo quando os discípulos pediram a orientação dele? 
2. O que os discípulos queriam aprender? 
3. Como Jesus ensinou a eles? 
4. Levar o grupo a decorar esta oração, tirando de Mateus 6:9-13, onde encontramos a oração numa forma mais longa, 

enfatizando que é somente um modelo de uma oração. 
 
Envolve o grupo em uma experiência, usando a oração decorada como um modelo para uma oração ampliada e 
aplicada. 
 
1. LOUVOR — O PASSO DE ADORAÇÃO. 

Pai nosso, que estás no céu! Santificado seja o teu nome. 
a. Quem é Ele? 
b. Segundo Tiago 1:17, o que Ele tem feito? 
c. O que Ele tem feito em nossas vidas? 
Louvemos ao Senhor. 
 

2. COOPERAÇÃO — O PASSO DE COLABORAR. 
Venha o teu Reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. 
a. Ore para que o reino de Deus venha para sua cidade, sua igreja, sua família e para cada aspecto de sua vida. 
b. Submeta-se e ajuste-se à vontade e liderança de Deus em sua vida (Romanos 12:1). 
Orem para que se cumpra a vontade de Deus em nossa cidade. 
 

3. PETIÇÃO — O PASSO DE PEDIR E RECEBER. 
Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. 
a. Preocupações (Filipenses 4:4-7); 
b. Intercessão pelos outros; 
c. Pedir sabedoria (Tiago 1:5); 
d. Ser específico nos pedidos pessoais.  
Orem pelas petições do grupo. 
 

4. PERDÃO — O PASSO DE SANTIDADE. 
Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. 
a. Confissão e limpeza (I João 1:9); 
b. Perdoar e bendizer aqueles que lhe tenham feito mal (Hebreus 12:15 e Tiago 3). 
Peçam perdão a Deus por seus pecados. 
 

5. VITÓRIA — O PASSO PARA PODER FAZER. 
E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o Reino, o poder, e a glória, para sempre. 
Amém. 
a. Peça e proclame a vitória sobre a tentação (Tiago 4:7,8); 
b. Em nome de Jesus, proclame a libertação e a proteção dos ataques de Satanás (I João 4:4); 
c. Ore, pedindo a Deus que seja glorificado em sua vida; 
d. Faça declarações positivas (Filipenses 4:13). 
Peçam pela vitória. 
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A IGREJA DE CRISTO 
 

Passagens Chaves:  Atos 2:41-47; Atos 16:6-40  
 
Converse: 
1. Em sua opinião o que um grupo precisa ter ou ser para ser uma igreja? 

Diga: Vamos descobrir hoje as características da primeira igreja, e pensar sobre o que é, na verdade, 
uma igreja. 

 
Estabeleça o Contexto: 
O que é uma igreja? Para responder esta pergunta temos que estudar na Bíblia. No livro dos Atos dos Apóstolos 
encontramos a formação do que seria a primeira igreja. O primeiro grupo de pessoas que  formaram esta igreja se encontra 
na cidade de Jerusalém.  
 
Leia na Bíblia: Atos 2:41-42  
 
Conte a História: A vida dos Primeiros Cristãos - Atos 2:41-47 
 
Vamos conversar mais: 

1. O que as pessoas fizeram depois de crer em Jesus? (foram batizadas) 
2. Quantos ficaram firmes? 
3. Eles brigaram? (não, viviam em amizade) 
4. Onde os primeiros cristãos se reuniram? 
5. O que eles fizeram nas reuniões? 
6. Havia crescimento? 
7. Quais são as características que marcaram a comunhão? 
8. Se a igreja fosse seguir este exemplo hoje, seria diferente? Como? 
9. Como membro da igreja, como deveriam ser as suas atitudes para com os membros? Para com os não-

crentes? 
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QUE SIGNIFICA SER SALVO? 
 
Passagens Chaves:  Atos 3:19; Colossenses 1:13; Tito 2:14; 2 Coríntios 5:17; I João 1:8-9 
 
Converse:  

1. Você já ficava numa multidão tentando ver alguém ou alguma coisa? Como você sentiu? 
2. Já teve alguém importante como visitante em sua casa?  Como você sentiu? 

Diga: Hoje nós vamos ouvir a história de uma pessoa que recebeu Jesus em sua casa e sua vida mudou. 
 
Estabeleça o Contexto: Jesus estava caminhando para Jerusalém para a Festa de Páscoa, onde Ele sabia que ia enfrentar a 
sua crucificação. 
 
Leia na Bíblia:  Lucas 19:1-2;  
Conte a História: Jesus e Zaqueu. Lucas 19:1-10 
 
Vamos conversar mais: 

1. Qual foi o tipo de trabalho de Zaqueu? 
2. Qual foi a dificuldade que ele teve em ver Jesus? 
3. O que ele fez para resolver o seu problema? 
4. O que Jesus falou com Zaqueu? 
5. Qual foi a reação do povo ao fato de Jesus ter ido à casa de Zaqueu? 
6. O que Zaqueu fez que mostrou o arrependimento na vida dele? (Líder deve explicar arrependimento) 
7. De acordo com Jesus, Zaqueu foi salvo? 
8. E você, sua vida mostra arrependimento? Quais são as mudanças desde que você aceitou Jesus? 

 
 
Atividade Opcional:  Se quiser, pode levar o grupo a refletir sobre as perguntas e os versículos a seguir. 
 
De diversas maneiras, a Bíblia expressa o conceito de salvação. A obra de Deus em nós é tão ampla que uma só 
descrição não basta para entendê-la. Esta lição vai nos ajudar a compreender a obra de Deus em nossas vidas. 

 
1.   A Salvação como arrependimento. 

Leia Atos 3:19 e pergunta: 
1. Segundo este versículo, o que é necessário fazer para que nossos pecados sejam perdoados? 
2. O que significa “arrepender-se” (“mudar de direção.”) 
Observações:  
3. A Salvação é uma mudança de direção na vida de uma pessoa. É tão radical que seu coração se converte em 

outro coração, com uma nova forma de pensar, com novos desejos e nova conduta. 
4. Voltar para Deus é deixar de servir a si mesmo para servir a Deus e aos demais irmãos. É confiar ou ter fé em 

Deus, passar do pecado para o que é certo diante de Deus. 
 
2.    A Salvação como libertação.   

Leia  Tito 2:14 e pergunta: 
1. Quem pagou o preço por nossa libertação? 
2. Somos libertos de que? 
3. Pertencemos somente a quem? Para fazer o que? 

       4. Você já viu um cabrito novinho quando é solto do chiqueiro?  Como você acha que ele está sentindo? 
Observações:  

• Quando somos libertos pela salvação, somos soltos dos pecados e forças que nos constrangeram antes.  
3. A Salvação como perdão 

Leia I João 1:8-9 e pergunta: 
       1.     Se dissermos que não somos pecadores somos o que? (mentirosos – Todos somos pecadores)  
       2.     O que Deus faz quando confessamos nossos pecados? (nos perdoa e limpa) 

3. Você já arrependeu dos seus pecados?  
4. Você já pediu perdão de Deus por seu pecado e rebeldia contra Ele? 
5. Você já vive em libertação por causa do trabalho de Cristo na Cruz? 
Observações:  

• Se não, pode resolver esta situação agora mesmo.  (O líder deve perguntar se há alguém que quer fazer isso 
agora, explicando o plano de salvação e convidando a pessoa a orar para receber o dom da salvação.) 
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AS PREOCUPAÇÕES 
 
Passagens Chaves:  Mateus 6:19-21, 6:25-34 
 
Converse: 
1. Quais são as coisas que mais nos preocupam? (Líder: Espere com calma as respostas das pessoas.) 
 
Estabeleça o Contexto:  No Sermão do Monte, Jesus deu para os seus discípulos e a multidão que também escutava, 
grandes desafios para viver a vida cristã. Vamos ver neste sermão as palavras de Jesus que falam de preocupação. 
 
Leia na Bíblia:  Mateus 6:19-21 
Pergunte:  

1. Quais são as riquezas verdadeiras? 
 
Leia na Bíblia:  Mateus 6:25-34 
Pergunte: 

1. Que dizem os versículos acerca do interesse de Deus pelas nossas preocupações? 
2. Que dizem a respeito da fé colocada em Deus? 

 
Vamos conversar mais: 
1. Como você pode viver sem preocupar-se pelo dinheiro e as coisas materiais? 
2. Como pode crescer a nossa fé em Deus, em meio dos problemas econômicos? 
3. O que você aprendeu hoje que possa lembrar e praticar durante esta semana? 
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O PODER DE VIVER PARA SEMPRE 

 
Passagens Chaves: João 17:3; João 6:68 e 69; João 10:28; João 3:16; João 12:25 
 
Converse: 

1. Para você, a vida é curta ou longa? 
2. Pensando na pessoa que você mais ama, quanto tempo você gostaria que essa pessoa vivesse? 

Diga:  Hoje nós vamos ver como aquela pessoa pode ter uma vida eterna onde não há dor, nem lagrimas, nem tristeza! A 
vida eterna é algo que podemos desfrutar hoje.  Não a obtemos ao morrer ou a podemos alcançar por meio de nossos 
esforços.  Vejamos o que a palavra de Deus nos diz sobre a vida eterna. 
 
Apresentar o estudo a seguir, envolvendo os participantes na discussão dos versículos: 
 
1. João 17:3 nos diz o seguinte: “Esta é a vida eterna: que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a 

quem enviaste.”  
Pergunta: Vida eterna é conhecer a quem? (Deus e Jesus Cristo) 
Observação: A Bíblia é a palavra de Deus e  por ela chegamos a conhecer a Deus e a seu filho Cristo Jesus. Ao 
conhecer Deus e seu filho você já tem a vida eterna. 
 

2. O apóstolo Pedro diz em João 6:68 e 69: “…Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna! Nós 
cremos e sabemos que és o Santo de Deus.” 

Pergunta: Quem tem as palavras que dão a vida eterna? (O Senhor) 
Pergunta: Onde é que encontramos as palavras de Deus? (Na Bíblia) 
Observação: A Bíblia é a palavra de Deus e  por ela chegamos a conhecer a Deus e a seu filho e ter a vida eterna 
que nos ofereçam. 
 

3. Em João 10:28 Cristo diz que ninguém pode tomar dEle suas ovelhas:  “Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais 
perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão.”  

Pergunta: Quem nos dá a vida eterna? (Jesus) 
Pergunta: Uma vez que temos a vida eterna, quem pode tirá-la de nós? (Ninguém) 
Observação: A vida eterna é segura porque Jesus não deixa que ninguém nos tire de suas mãos.  
 

4. João 12:25 diz: “Aquele que ama a sua vida, a perderá; ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a 
conservará para a vida eterna.” 

Pergunta: Alguém pode explicar o que este versículo está dizendo em sua próprias palavras?    
Pergunta: Uma vez que temos a vida eterna, quem pode tirá-la de nós? (Ninguém) 
Observação: Se queremos ter essa vida eterna, temos que deixar nossos próprios caminhos e Cristo nos receberá 
para sempre. 

 
5.  João 3:16 diz: “Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que nEle crer não 

pereça, mas tenha a vida eterna.”  
Pergunta: O que quer dizer “Deus amou o mundo?”  Ele amou o mundo em si ou as pessoas?    
Pergunta: Por causa do seu amor por nós, Deus fez o que? 
Pergunta: O que temos que fazer para ter a vida eterna? 
Observação: Sem Cristo a pessoa está perdida, mas com Cristo a pessoa está no caminho que conduz para a vida 
eterna. Todo aquele que nEle crê pode ter vida eterna 

 
Temos a vida eterna quando conhecemos a Cristo Jesus pessoalmente. Ele é vida eterna! Jesus é seu para sempre, sem 
fim. 
 
Vamos conversar mais: 
1. O líder deve perguntar se há alguém que quer receber esta vida eterna agora, explicando o plano de salvação e 

convidando a pessoa a orar para receber o dom da salvação. 
2. Pergunta: Lembra no início do estudo, perguntamos sobre a pessoa que você mais ama.  Se esta pessoa não tiver a 

vida eterna em Jesus Cristo, você deve compartilhar com ela seu desejo que ela a tem e como receber. Quem se 
compromete a fazer isso esta semana?  Vamos orar para que Deus lhe dê a oportunidade e as palavras que você 
precisa para fazer isso. (Dirija o grupo em oração.) 
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ORE ATÉ QUE DEUS RESPONDA 

 
Passagens Chaves:  1 Samuel 1:1-28 e 2:18-21; Lucas 18:1-8; Hebreus 11:6; Filipenses 4:6; 1 Tess. 5:16-18;  
Efésios 6:18 
 
Converse: 

1. Pense de um caso em que você como criança pediu algo dos seus pais que você queria muito. Conte para o grupo o 
que aconteceu. 

2. Converse sobre estas experiências: Quem realmente sabia melhor o que você precisava? Você ou seus pais? Os 
seus pais tinham condições de lhe dar o que pediu? 

3. Foi fácil ou difícil pedir algo dos pais? Por quê? 
 
Diga: A Bíblia deixa claro que Deus quer que seus filhos peçam pelas necessidades que têm. Com Deus, podemos ter 
certeza que ele nos ama, tem poder e nos responde na hora certa e na maneira certa. 
 
Estabeleça o Contexto: A nossa história hoje fala sobre uma linda resposta de oração. Houve uma época nos tempos do 
Velho Testamento em que o povo de Deus de Israel não tinha um rei. Eles estavam liderados por juízes. O último destes 
juízes, Samuel, era um homem poderosamente usado por Deus para falar com seu povo. Ele nasceu como resposta de 
oração e começou a servir a Deus na sua infância. A sua história começa com a sua mãe, Ana, uma mulher de fé e 
obediência. 
 
Leia na Bíblia:  1 Samuel 1:1 a 8 
 
Conte a História: Ana Pede a Deus um Filho. 1 Samuel 1:1-28,  e  2:18-21 
 
Vamos conversar mais: 

1. Por quê Ana ficava triste? 
2. O que Ana fez para mudar sua situação? 
3. Por quê Eli julgou que Ana estava bêbada? 
4. O que Eli falou com Ana depois de entender o que estava fazendo? 
5. Ana tinha fé que Deus responderia? Como podemos saber? 
6. Como Deus respondeu à oração dela? 
7. Ana fez o que prometeu a Deus? 
8. Por que Ana levou Samuel a Siló e deixou-o com Eli? 
9. A resposta à oração de Ana demorou semanas, meses ou anos? 
10. Você tem fé que Deus responderá à sua oração? 
11. Como é que você pode ficar fiel a Deus em suas orações? 
12. Está pronto a orar até que Deus responda? 
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A IGREJA: UM SÓ CORPO – MUITAS PARTES 
 
Passagens Chaves:  1 Coríntios 12:12-27; Efésios 4:16   
 
Converse: 

1. Como funcionaria seu corpo se seu pé começou a tentar ser o nariz e o seu nariz começou a tentar andar?  
2. Já viu uma mão andando na rua sozinho, sem corpo? 

Diga: A ligação de todas as partes do corpo dá a vida a cada parte. Também, cada parte do corpo tem uma função 
específica e se não cumprir sua responsabilidade, todo o corpo fica prejudicado.  É assim na igreja também.  Vamos ver o 
que o Apóstolo Paulo nos ensina sobre isso. 
 
Estabeleça o Contexto: A primeira carta de Paulo aos Coríntios foi escrita a fim de tratar de muitos problemas que 
tinham aparecido na igreja. Diferenças de pensamento sobre vários assuntos tinha dividido a igreja. Paulo procura levá-los 
a resolver as suas diferenças e voltarem a ser unidos, como a igreja de Cristo deve ser. 
 
Leia na Bíblia: 1 Coríntios 12:12-27    
Apresente o estudo a seguir, envolvendo os participantes na discussão dos versículos: 
1.    Versículos 12 a 14:  

Pergunta: Nós que somos batizados formamos o que? (um corpo) 
Pergunta: Como é que entramos no Corpo de Cristo? (Pelo batismo do Espírito que recebemos quando 
aceitamos Cristo como Salvador) 

 Explica: Nestes versículos o Apóstolo Paulo está falando com aqueles que aceitam Jesus como Salvador, ou 
como nós dizemos – os crentes. Ele mostra que nunca ficamos fora do corpo de Cristo como crentes em Jesus. 
Batismo no corpo pelo Espírito vem pela graça de Deus junto com a salvação. 

2. Versículos 15 a 18: 
Pergunta: Qual é o problema de um pé que diz: “Porque não sou mão, não sou do corpo.”? 
Pergunta: Qual é o problema com o olho que diz à mão: “Eu não preciso de você.”? 

3. Versículos 22 a 26:  
Pergunta: Quais são algumas maneiras que mostramos um ao outro que todos no corpo têm valor? 

 
Vamos conversar mais: 
4. Qual seria a sua maior dificuldade? Sentir-se inferior às outras pessoas no corpo, ou se sentir superior aos outros no 

corpo?  
5. O que pode fazer para vencer estes sentimentos? 
 
Diga: Quando você aceitou Jesus, você nasceu no corpo de Cristo pelo poder do Espírito Santo. Agora, deixe que o 
amor guie tudo que fizer neste corpo! 
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QUEM É DEUS? 

 
Passagens Chaves:  Hebreus 11:3; Gênesis 1–3; Deuteronômio 6:4; João 4:24; I Pedro 1:15-16; I Crônicas 29:11; Salmo 
139:7-12 
 
Converse: 
1. Diga: Existem muitas idéias diferentes sobre quem é Deus e como Ele é.   
2. Quais são algumas coisas que você tem ouvido dizer sobre como Deus é que você acha errada? 

 [Possíveis respostas: 1)Ele não existe 2)Cada pessoa é seu próprio Deus 3)Deus é a natureza e pode ser achado em 
árvores, animais etc. 4)Deus é tão distante que não é possível comunicar com ele] 

Estabeleça o Contexto: Deus é o principal na criação, na história, em tudo. Achamos Deus na primeira sentença da 
Bíblia. Somente Deus existia no princípio. Enquanto Deus não falou, não existiu nada. 
 
Leia na Bíblia:  Gênesis 1:1-2 
 
Conte a História: A Criação e a Queda do Homem, Gênesis 1 – 3. (A história está escrita aqui, por ser comprida, para 
facilitar a preparação do líder.) 
 
 No começo Deus criou os céus e a terra. O mundo era sem forma e vazio. Era bem escuro e coberto de água. O 
Espírito de Deus se movia sobre as águas. Deus criou tudo no mundo nesta ordem: 
 Disse Deus: “Haja luz;” e houve luz. Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e a escuridão. Deus 
chamou a luz de dia e a escuridão de noite, e assim passou o primeiro dia. 
 No segundo dia, Deus continuou seu trabalho. Lembra-se de que tudo era coberto de água? Deus fez uma 
divisão: juntou uma parte da água e a colocou do lado de baixo da divisão. Colocou a segunda parte acima da divisão. 
Esta parte acima Ele chamou “o céu”. 
 No terceiro dia Deus afastou a água deixando uma parte seca, e fez crescer todo tipo de vegetais, frutas e plantas 
que dão sementes. A água Ele chamou de “mar”, e a parte seca chamou de “terra”. 
 No quarto dia Deus fez o sol, a lua e as estrelas, e Ele viu que tudo o que fazia era bom. 
 No quinto dia Deus criou todo tipo de peixes e as aves. Eles se multiplicavam na terra. 
 No sexto dia Deus criou todos os animais.  
  Mas ainda não existia homem. Deus fez o primeiro homem na sua imagem e chamou-o de Adão, e disse-
lhe: “Adão, você vai cuidar de tudo o que Eu fiz. Você tem domínio sobre os animais, as aves e os peixes.” 
  Adão estava só, não tinha outra pessoa com ele. Então disse o Senhor Deus: “Não é bom que o homem 
esteja só”. Deus fez Adão dormir, tomou uma das suas costelas, e transformou-a em uma mulher. O nome dela era “Eva”. 
Deus colocou o casal em uma linda jardim chamada de Éden.  
  Deus os abençoou, dizendo-lhes: “Vocês têm domínio sobre os animais, os peixes, as aves e os répteis. 
Agora vocês devem se multiplicar e encher a terra com seus filhos.” 
  Deus viu que tudo quanto fez era muito bom. E passou o sexto dia. 
 No sétimo dia, Deus descansou de todo o trabalho que tinha feito como Criador.  
 
 Adão e Eva eram alegres e felizes no jardim do Éden.  O Senhor Deus vinha conversar com eles e os abençoar. 
Eles cuidavam do belo jardim, das plantas, flores e animais. Deus permitia que eles comessem de toda a fruta tão gostosa, 
menos a de uma das arvores no meio do jardim. Deus deu o homem a seguinte ordem: 

- --Você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem 
e do mal. Não coma a fruta dessa árvore; pois, no dia em que você a comer, certamente morrerá.” 

Um dia, Eva passeava sozinha pelo jardim, até que chegou perto da árvore cuja fruta era proibida. Uma cobra 
chegou perto dela e conversou com ela. A cobra serviu de máscara para um ser hostil a Deus e inimigo do 
homem. Vamos ouvir a conversa entre Eva e a cobra: 
 
COBRA: “É verdade que Deus disse que vocês não devem comer a fruta de nenhuma árvore do jardim?” 
EVA: “Não, nós podemos comer de todas as árvores, menos desta que está no meio do jardim. Deus nos disse: 
“Não comam dela, nem nela toquem, porque senão certamente morrerão.” 
(X  Errado: Deus disse que não comessem ou morreriam, mas Ele não disse que não poderiam tocar nela.) 
COBRA: “Vocês não morrerão coisa nenhuma! Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta 
dessa árvore, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal.” 
(X  Errado: A cobra falou o contrário do que Deus disse a Adão. Mentiu.) 
 
 Eva olhou para as frutas; eram tão lindas; pareciam muito gostosas e desejáveis. Ela viu que a fruta era 
bom para se comer. Ela quis ter sabedoria. Então apanhou uma fruta e comeu. Depois deu a Adão e ele comeu 
também. Eva e Adão não obedeceram a Deus. 



A Igreja Em Sua Casa – Folha para Estudo Bíblico 

 No mesmo instante, Adão e Eva souberam que a cobra havia mentido. Eles ficaram com medo e com 
vergonha, pois notaram que estavam sem roupa e fizeram roupas de folhas de figueira. Quando ouviram a voz de 
Deus a chamá-los, eles se esconderam, com medo. Vamos ouvir o que aconteceu: 
 

DEUS para Adão: “Onde é que você está?” 
ADÃO: “Eu ouvi a tua voz, quando estavas passeando pelo jardim, e fiquei com medo porque estava nu. 
Por isso me escondi.” 
DEUS: “E quem foi que lhe disse que você estava nu”? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu o 
proibi de comer? 
ADÃO: “A mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta, e eu comi.” 
DEUS para Eva: “Por que você fez isso?” 
EVA: “A cobra me enganou, e eu comi.” 

 
Nem Adão nem Eva aceitaram a culpa da sua desobediência a Deus.  De peles de animais, Deus fez 

roupas para eles. Adão e Eva foram castigados e também tiveram que sair do jardim. Deus pôs do lado do jardim 
anjos e uma espada de fogo que dava voltas em todas as direções. Deus fez isso para que ninguém chegasse perto 
da árvore da vida para comer dela e viver para sempre.  

 
 
Vamos conversar mais: 
Vamos pensar sobre as características de Deus que descobrimos nesta história. 
1. Ele é todo poderoso 

Pergunta: Quais algumas coisas na história que mostram isso? 
2. Ele nos conhece 

Pergunta: Quais algumas coisas na história que mostram isso? 
3. Ele nos ama 

Pergunta: Quais algumas coisas na história que mostram isso? 
4. Ele comunica-se com as pessoas 

Pergunta: Quais algumas coisas na história que mostram isso? 
5. Ele é santo 

Pergunta: Quais algumas coisas na história que mostram isso? 
6. Ele é Espírito 

Pergunta: Quais algumas coisas na história que mostram isso? 
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ELES DERAM COM SACRIFÍCIO 

 
Passagens Chaves: Lucas 21:1-4; 2 Cor. 8:1-5; Filipenses 2:5-8;  
 
Converse:  Alguém pode nos contar um exemple de quando alguém fez um sacrifício para ajudar ou beneficiar você.  
Como você sentiu? 
 
Estudo Bíblico: 
Formem três grupos. Cada grupo lerá uma das três citações bíblicas e responderá às perguntas de cada tópico. Depois, 
compartilhe com os demais membros sobre o que aprendeu acerca de dar com sacrifício. 
 

GRUPO 1: A viúva pobre deu com sacrifício. 
 Leia Lucas 21:1-4. 

Qual era o tamanho do sacrifício da viúva? 
Qual foi a resposta de Jesus? 
Que atitude devemos ter para poder dar com sacrifício? 
Por quê Deus quer que nós ofertemos com sacrifício? 

 
GRUPO 2: As igrejas pobres deram com sacrifício. 

Leia II Coríntios 8:1-5. 
Qual era a situação econômica das igrejas da Macedônia?  
Como podemos  interpretar o que diz o versículo 3?  
Qual era a atitude deles em dar as suas ofertas? 
Em que maneira nós, como igreja, podemos ajudar outras igrejas? 
 

GRUPO 3: Nosso Senhor Jesus Cristo deu com sacrifício. 
Leia Filipenses 2:5-8.   

Por quê Jesus é o melhor exemplo de sacrifício?  
Qual deve ser nossa resposta a Deus por seu grande sacrifício?  

 
Nota:  O povo de Deus foi chamado para ajudar a outros.  

Para os seguidores de Jesus Cristo há um duplo propósito em dar:  
• é uma expressão do amor cristão  
• é um meio de ajudar no crescimento do Reino de Deus.  
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A TRAGÉDIA DO PECADO 
 
Passagens Chaves:  Lucas 7:36-50; João 3:3; Romanos 3:23; Romanos 6:23; João 8:24; Hebreus 9:27 
 
Converse: 
1. Pergunta: O que você faria se uma pessoa de má reputação, do sexo oposto, chegou a você na frente dos seus amigos e 
familiares e deu um grande abraço em você como se fossem amigos? 
2. Diga: Jesus usou uma situação assim para ensinar uma lição importante às pessoas ao seu redor. 
 
Estabeleça o Contexto: No segundo ano do ministério de Jesus sua popularidade junto ao povo estava crescendo , mas 
também começou a aumentar a resistência dos líderes religiosos.  Jesus ensinava no meio do povo aulas práticas sobre o 
poder e a graça de Deus. 
 
Leia na Bíblia:  Lucas 7:36 
Conte a História: Jesus na casa de Simão, o fariseu. Lucas 7:36-50 
Vamos conversar mais: 
1. Vamos pensar nas atitudes mostradas nesta história.  

1.1. Quem mostrou arrependimento?  Como? 
1.2. Quem mostrou amor? Como? 
1.3. Quem mostrou gratidão? Como? 
1.4. Quem mostrou crítica e condenação? Como? 
1.5. Quem mostrou compaixão? Como? 
1.6. Quem mostrou paciência? Como? 
1.7. Quem mostrou sinceridade? Como? 
1.8. Quem mostrou falsidade?  Como? 

2. Quem tinha a maior dívida com Deus devido ao pecado? 
3. Quem mostrou arrependimento? 
4. Quem saiu daquele jantar perdoado, salvo e em paz? 
5. Como é que Jesus poderia perdoar e salvar uma mulher tão pecadora? 
6. Qual resposta você daria aos que perguntam, “Que homem é esse que até perdoa pecados?” (Pois não é sempre que as 

pessoas de hoje concordam com este perdão e graça. E muitos não entendem quem é Jesus.) Qual é a sua resposta? 
 
Atividade Opcional:  Se quiser, pode levar o grupo a refletir sobre as perguntas e os versículos a seguir. 
Há uma doença mortal em cada ser humano:  o pecado. Infecciona a todos, embora algumas pessoas tentem escondê-lo 
para que não sejam descobertos.  Todavia, Deus conhece tudo e julga nosso pecado. Felizmente, Deus é misericordioso e 
nos deu o remédio para este mal.  
1. João 1:29 - “No dia seguinte, João viu Jesus, aproximando-se e disse: Vejam o Cordeiro de Deus, que tira o pecado 

do mundo!” 
Pergunta: O que fez Jesus, o Cordeiro de Deus, com nossos pecados? 

2. João 5:22, 26-27  - “Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo julgamento ao Filho, . . .Pois, da mesma 
forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E deu-lhe autoridade para 
julgar, porque é o Filho do homem.” 

 Pergunta: No fim do mundo quem julgará todos os pecadores? 
3. João 3:3 - “Em resposta Jesus declarou: Digo-lhe a verdade: Ninguém pode ver o Reino de Deus se não nascer de 

novo.” 
Pergunta: Qual é o remédio para nossos pecados? 

4. João 8:34, “Jesus respondeu: Digo-lhes a verdade: Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado.” 
Pergunta: Por quê necessitamos nascer de novo? 

5. Romanos 3:23 - “pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.” 
Pergunta: Quem tem pecado? 

6. Romanos 6:23 - “Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, 
nosso Senhor.” 
Pergunta: Qual é o preço do pecado? 

7. João 8:24 - “Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que Eu Sou, de fato morrerão 
em seus pecados.” 
Pergunta: De que adverte Jesus Cristo aos que não crêem nEle? 

8.       Hebreus 9:27 - “ . .o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, . .” 

Pergunta: Quais são os dois momentos que todo homem  irá experimentar? 
9.       Você está pronto para encarar a morte e o juízo? 
Aqueles que escolhem crer em Jesus Cristo alcançarão a vida eterna e perdão no juízo. 
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USANDO A BÍBLIA NA ORAÇÃO 
 
Diga: O propósito desta lição é aprender orar usando os pensamentos e frases que encontramos na Bíblia. Nesse tipo de 
oração, oramos frase por frase e o fazemos pessoalmente, mas dirigindo-a ao Senhor com nossas próprias palavras. 
 
Explique: Este método de oração consiste em: 

• Começar escolhendo um texto da Bíblia que seja simples e prático. 
• Colocar-se diante do Senhor e em atitude de oração, leia um pequeno trecho do texto. 
• Ler devagar, sem pressa, experimentando e detendo-se em cada frase. 
• Começar a orar com cada frase ao Senhor, transformando-a em suas próprias palavras e aplicando-a a sua 

vida. A idéia é “orar o que está escrito.”  Às vezes a frase o guiará à confissão, outras vezes a louvar ou 
agradecer ao Senhor, e/ou pedir algo a Deus. 

• Evitar avançar para a próxima palavra ou frase antes de esgotar tudo o que o Senhor tem para lhe dizer nessa 
frase.  

 
Mostre como seria uma oração baseada em Salmos 23, lendo uma frase e orando.   
O Senhor é o meu pastor... (Ore) 
De nada terei falta... (Ore) 
Em verdes pastagens me faz repousar... (Ore) 
E me conduz a águas tranqüilas... (Ore) 
 
Pergunta:  Vocês entenderam como se faz? Tem perguntas? Alguém ore a próxima frase. 
Restaura-me o vigor... (Alguém ore) 
 
Continuar: Desse modo continue orando frase por frase. Leia as frases um por um e peça alguém a orar depois de cada 
frase até que terminar o Salmo. 
 
Alguns trechos da Bíblia  para usar com este método de oração: (O líder pode querer indicar uma passagem Bíblica 
por semana para usar com a oração em casa.) Colossenses 1:9-12, Salmo 23, Filipenses 4:4-7, João 17:14-19, Efésios 
3:20-21, Efésios 4:25-30, Colossenses 3:12-15, Tiago 4:7-10, I Pedro 1:13-16, Salmo 103:1-6, Salmo 103:8-12, Salmo 
139:1-6, Isaías 55:6-11, Hebreus 13:1-6, Tiago 1:2-8, Romanos 8:31-34, Romanos 12:3-8 e Mateus 5:13-16. 
 
Encoraja as pessoas a experimentarem com este método de oração e comenta como foi na próxima reunião. 
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Semana 1 

O BATISMO E A CEIA DO SENHOR: 
OS DOIS MANDAMENTOS DE CRISTO PARA SUA IGREJA 

 
Passagens Chaves:  João 1:1-3; Romanos 6:3-5; Colossenses 2:12; Atos 2:41 
Converse: 

1. Você tem algo na sua casa que ajuda você a lembrar de alguém querido que não está contigo? Ou alguém que já 
partiu deste mundo, ou alguém que mora longe? 

2. Estas lembranças são importantes para você? 
3. Diga: Jesus queria que os que o amem fizessem duas cerimônias especiais para mostrar que O amam, e para 

demonstrar que não estão esquecendo nem Ele, nem o sacrifício que Ele fez. Jesus pediu para os que o amem 
nunca parar de observar estes dois atos. Hoje e na semana que vem, vamos aprender mais sobre estas cerimônias, 
batismo e Ceia do Senhor. Vamos ver uma história da Bíblia que fala sobre batismo. 

 
Estabeleça o Contexto:  Depois de Jesus ressuscitar e subir ao Pai, e depois da vinda do Espírito Santo, a igreja começou 
a crescer. Os seguidores de Jesus da primeira igreja em Jerusalém foram espalhados por uma região grande por causa de 
perseguição. Por onde andavam anunciavam a Boa-Notícia do Evangelho. Filipe, um dos sete auxiliares dos apóstolos 
escolhidos pela igreja de Jerusalém, foi até a cidade de Samaria e anunciava Cristo às pessoas dali. E houve uma grande 
alegria naquela cidade.  Quando Filipe estava de volta em Jerusalém, um anjo do Senhor falou com ele. 
 
Leia na Bíblia:  Atos 8:26 
Conte a História: O batismo do eunuco. Atos 8:26-39 
 
Vamos conversar mais: 

1. Por que o eunuco tinha ido a Jerusalém? 
2. A passagem que o eunuco estava lendo falava de quem? 
3. Passando em um lugar que tinha água, o que aconteceu? 
4. O que aconteceu com Filipe e o eunuco no final da história? 
5. Qual a atitude do eunuco diante de Deus, desde o início da história até o fim? 
6. O que qualificou o eunuco para ser batizado? 
7. O que, às vezes, impede um novo convertido a ser batizado hoje? 

 
Atividade Opcional:  Se quiser, pode levar o grupo a refletir sobre as perguntas e os versículos a seguir. 

1. Mateus 28:18-20 
18  Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. 
19  Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em 

nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo 
Pergunta: Quem pode ser batizado? 

2.  Romanos 6:3-5 
3  Com certeza vocês sabem que, quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados 

para ficarmos unidos também com a sua morte. 
4  Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele por termos morrido junto com ele. E isso para que, 

assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. 
5  Pois, se fomos unidos com ele por uma morte igual à dele, assim também seremos unidos com ele por uma 

ressurreição igual à dele. 
Colossenses 2:12 

12 Pois, quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo; e no batismo também foram ressuscitados com 
ele por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus, o mesmo Deus que ressuscitou Cristo. 

Pergunta: O batismo é um símbolo de que? Explique. 
Atos 2:41 

Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia quase três mil se juntaram ao grupo dos 
seguidores de Jesus. 

Atos 8:12 
Mas eles acreditaram na mensagem de Filipe a respeito da boa notícia do Reino de Deus e a respeito de Jesus Cristo e 
foram batizados, tanto homens como mulheres. 

Atos 10:47 
Estas pessoas receberam o Espírito Santo como nós também recebemos. Será que alguém vai proibir que sejam 
batizadas com água? 
Pergunta:  Quando é que uma pessoa, crente em Cristo, pode ser batizado? 
Observação: Não se batizam criancinhas porque não têm consciência de pecado para poder arrepender-se, nem para 
aceitar a Jesus como Salvador.  Sua salvação depende somente de sua inocência (Marcos 10:14). 
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Semana 2 

O BATISMO E A CEIA DO SENHOR: 
OS DOIS MANDAMENTOS DE CRISTO PARA SUA IGREJA 

 
Passagens Chaves:  Mateus 26:17-35; João 13:1-38; Marcos 14:12-31; Lucas 22:7-38; 1 Cor. 11:23-34; 
Converse: 

1. Como você gostaria de ser lembrado depois da sua morte? 
2. A maneira que você está vivendo hoje vai levar as pessoas a lembrar você assim? Se não, por quê? 
3. Diga: Jesus deu uma maneira especial para nós lembrarmos dele e a morte dele na cruz por nós, até que ele volte 

para nos buscar. Vamos ver juntos a história da primeira Ceia do Senhor. 
Estabeleça o Contexto: Na quinta-feira da Semana Santa, Jesus comemorou a Páscoa com os discípulos. Quinta-feira era 
o primeiro dia da Festa dos Pães sem Fermento, quando os judeus matavam os carneirinhos para comemorar a Páscoa.  
Conte o início da história: Seguindo todas as orientações de Jesus, os discípulos prepararam o jantar. À noite, quando se 
sentaram à mesa juntos, Jesus disse: Como tenho desejado comer este jantar da Páscoa com vocês antes do meu 
sofrimento! Nunca mais comerei este jantar até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no Reino de Deus.” 
 Jesus se levantou e pegando uma toalha, lavou os pés de todos os discípulos. Ele explicou, “Vocês me chamam de 
Mestre e de Senhor. Sou o Senhor e Mestre e lavei os pés de vocês. Por isso vocês devem lavar os pés uns dos outros, 
porque dei o exemplo para que façam o que eu fiz”. 
 Naquela hora, Jesus identificou Judas como o traidor. A Bíblia diz que Satanás entrou em Judas e ele saiu logo. E era 
noite. 
 Depois de Judas sair, Jesus pegou o pão da primeira Ceia do Senhor. 
Para o final da história, leia na Bíblia as palavras de Jesus na Primeira Ceia:  Mateus 26:26–30. 
Vamos revisar: 

1. Quando iniciou a Ceia, Jesus pegou o _(pão)__, deu graças a _(Deus)_, partiu e deu aos ___(discípulos)___. 
Disse: “Peguem e comam; isto é o meu _(corpo)_.” 

2. Em seguida, pegou o _(cálice)__de__ (vinho)__, e deu graças a _(Deus)___. Ele passou o cálice aos 
discípulos, dizendo: “Bebam todos vocês porque isto é o meu _(sangue)___, que é _(derramado)__em favor 
de muitos para o perdão _(dos)__    __(pecados)__. 

3. Jesus afirmou que o seu sangue era a garantia da aliança feita por Deus com o seu _(povo)_ 
4. Explique: Estas palavras de Jesus tornam claro o fato que a morte de Jesus era necessário para o homem 

receber o perdão dos seus pecados. 
5. Jesus disse que um dia ele e o povo de Deus ia beber _(vinho)__  __(novo)_ no _(Reino)_  _(do)_  _(céu)_. 
6. Explique: Estas palavras falam do dia em que Jesus vai voltar em toda sua glória para buscar o seu povo, e 

vamos estar com Ele para sempre. 
Diga: A igreja primitiva celebrava a Ceia do Senhor, conforme o mandamento de Jesus. A igreja na cidade de Corinto 
começou a ter problemas em relação à Ceia. Paulo explicou na 1a carta aos Coríntios, algumas orientações para eles que 
nos servem hoje para entender o sentido, o como e o por que da Ceia do Senhor.  
Leia juntos: 1 Coríntios 11:23-34. 
Perguntas: 

a. A Bíblia ensina que a Ceia do Senhor é um mandamento comemorativo, é um memorial da morte de Cristo. 
Quem mandou que fosse feito em memória de Jesus? (Resposta: Jesus) 

b. A Ceia do Senhor é um ato simbólico. Quando Jesus, ainda vivo, disse “Isto é o meu corpo.” e “Isto é o meu 
sangue.”, ele estava falando que o pão e vinho são símbolos. (Este simbolismo na Bíblia é comum. Por 
exemplo – Jesus fala que ele é “a porta”, “luz”, “água”, “pão”, etc..)  

i. O pão partido é o símbolo do __(corpo   de   Cristo)__ pregado na cruz e castigado pelo açoite 
romano. 

ii. O vinho é o símbolo do __(seu sangue)__ derramado para nos purificar dos pecados. 
c. Líder: Para reforçar a idéia: O Senhor ao estabelecer este ato estava falando em sentido figurativo. 

Quando Ele falou “Isto é o meu sangue”, Ele estava vivo com todo o seu sangue fluindo no corpo.  
i. Cremos que o pão continua sendo pão, representando o corpo de Cristo. Da mesma forma,  o vinho 

representando seu sangue. 
d. Por seu grande e profundo significado para nós, devemos participar da Ceia em que maneira, ou com que 

atitude? (I Coríntios 11:27-29). 
e. Diga:O arrependimento e a fé são necessários para ser batizado e participar da Ceia do Senhor. 

Pergunte: A ceia é para ser feita “até que ele venha”. Se Jesus voltar hoje, você está pronto? Ou já esqueceu que Ele pode 
voltar a qualquer momento? 

 
Perguntas para revisar e meditar: 

1)  Quais são os dois mandamentos que Cristo deixou para sua Igreja? 
2)  Quem deve ser batizado?  Por que não batizamos crianças? 
3)  Qual é o significado da Ceia do Senhor? 
4)  Quem pode participar da Ceia do Senhor? 
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QUEM É JESUS CRISTO? 

 
Passagens Chaves:  João 8:48-59; Mateus 16:13-17; I Timóteo 2:5; Hebreus 1:5 e 8; João 1:1-3 
 
Converse: 
Se alguém fosse chegar em sua cidade dizendo que foi mandado pelo Presidente da República para resolver todos os 
problemas do local, e que tem o ouvido direto do Presidente para qualquer situação e só precisava confiar nele para todos 
os problemas da cidade ser resolvidos, como você responderia? 
 
Diga: Na mesma maneira, muitas pessoas não acreditaram nas afirmações de Jesus.  Hoje nós vamos tentar entender uma 
situação assim. 
 
Estabeleça o contexto: Jesus tinha 3 anos de ministério. No segundo ano, a sua popularidade com o povo aumentava, 
mas o conflito com os líderes dos judeus crescia também. Enquanto muita gente creu em Jesus, outros estavam confusos. 
Eles não souberam se Jesus era de Deus ou do Diabo. Os líderes dos judeus se mostraram hostís a Jesus, querendo matá-
lo.  
 
Apresentar a peça: Diálogo de Jesus e os que não creram: Assunto – Abraão. João 8:48-59. Na linguagem mais 
popular da tradução Nova Tradução na Linguagem de Hoje, este diálogo dramático é interessante fazer como uma peça. 
As personagens são: Narrador, Acusador 1 e 2, e Jesus. Deixe as pessoas avisadas com antecedência para que possam 
treinar, pois é um dialogo emocionante e muito efetivo. Pode pedir dois grupos preparar a peça e ter duas apresentações 
para fixar melhor a história.)  
 
Narrador:  Jesus estava no pátio do templo ensinando e alguns líderes judeus estavam lá para discutir com Ele e 

tentar desacreditá-Lo. Eles disseram a Jesus: 
Acusador 1:  Por acaso não temos razão quando dizemos que você é samaritano e está dominado por um demônio? 
Jesus: Eu não estou dominado por nenhum demônio. Respeito o meu Pai, mas vocês me desrespeitam.  Não 

procuro conseguir elogios para mim mesmo; mas existe alguém que procura consegui-los para mim, e 
ele é o Juiz.  Eu afirmo a vocês que isto é verdade: Quem obedecer aos meus ensinamentos não morrerá 
nunca. 

Acusador 2: Agora temos a certeza de que você está dominado por um demônio! Abraão e todos os profetas 
morreram, mas você diz: "Quem obedecer aos meus ensinamentos não morrerá nunca." 

Acusador 1: Será que você é mais importante do que Abraão, o nosso pai, que morreu? E os profetas também 
morreram! Quem você pensa que é? 

Jesus: Se eu elogiasse a mim mesmo, os meus elogios não valeriam nada. Quem me elogia é o meu Pai, o 
mesmo que vocês dizem que é o Deus de vocês.  Vocês nunca conheceram a Deus, mas eu o conheço. 
Se eu disser que não o conheço, serei mentiroso como vocês; mas eu o conheço e obedeço ao que ele 
manda.  Abraão, o pai de vocês, ficou alegre ao ver o tempo da minha vinda. Ele viu esse tempo e ficou 
feliz. 

Acusador 2: Você não tem nem cinqüenta anos e viu Abraão? 
Jesus: Eu afirmo a vocês que isto é verdade: Antes de Abraão nascer, "EU SOU"! 
Narrador: Então eles pegaram pedras para atirar em Jesus, mas ele se escondeu e saiu do pátio do Templo. 
 
Vamos conversar mais: 

1. Chamaram Jesus de que e acusaram Jesus com quais acusações? 
2. Qual foi a verdade que Jesus afirmou que deixou os acusadores furiosos? 
3. Como Jesus descreve o relacionamento dele com o Pai? 
4. Jesus diz ter conhecimento da reação de Abraão para com ele. O grupo questiona, dizendo que ele tem 

menos que 50 anos e não pode ter visto Abraão. Jesus responde com qual verdade? 
5. Como é que o grupo reage a esta verdade?   
6. O grupo entendeu bem que Jesus estava dizendo que era preexistente, o Deus “EU SOU”? 
7. O que você acha da atitude de Jesus para com o grupo?  
8. Jesus foi obrigado a fazer este dialogo extenso com pessoas o desrespeitando? 
9. O grupo foi dado oportunidade de entender quem é Jesus?       
10. Aceitaram Jesus? 
11. Quem você acha que Jesus é? 
12. Qual o relacionamento dele com “O Pai”? 
13. Qual o relacionamento dele com você? 
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PERDOE OUTROS COMO DEUS PERDOA VOCÊ 
 
Passagens Chaves:Marcos 11:25; Lucas 11:4 e17:4; Efésios 4:32; Colossenses 3:13; Mateus 18:21-35  
 
Converse: 
Você já fez algo a alguém que foi interpretado pela pessoa como afronto, falta de respeito ou prejudicial a ele?  A pessoa 
perdoou você?  Como você sentiu? 
 
Estabeleça o Contexto: Jesus estava ensinando os seus discípulos. Então, Pedro perguntou: “Senhor, quantas vezes 
deveria perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes?” Respondeu Jesus: “Eu lhe digo: Não até sete, 
mas até setenta vezes sete”. 
 
Leia na Bíblia:  Mt. 18:23 
 
Conte a História: Quantas vezes perdoar? Mateus 18:23-35, continuando com o versículo 24. 
 
Vamos conversar mais: 

1. Por que o Rei perdoou o empregado? 
2. Na narrativa, quais foram as diferenças entre o Rei e o empregado? 
3. Qual foi a reação de todos que viram a atitude do empregado? 
4. Qual foi o castigo do patrão para o empregado? 
5. Quais são as conseqüências para quem não perdoa? 
6. De acordo com a história, quem sofre quando você não perdoa? 
7. Por que é tão difícil perdoar? 
8. Quem você precisa perdoar? 
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NOSSOS ATOS E SUAS CONSEQÜÊNCIAS 
 
Passagens Chaves:  Miquéias 6:8; Lucas 6:46-49; Mateus 12:50; João 14:23 
 
Converse: 

1. Quando você era criança, você fez algo que trouxe resultados graves para você?   
Diga: Vamos ver uma história hoje que mostra como nossos atos têm conseqüências. 
 
Estabeleça o Contexto: Jesus contou para as pessoas uma história para mostrar a importância não só de ouvir a sua 
palavra, mas também de ser obediente a ela. 
 
Leia na Bíblia:  Lucas 6:46-47 
 
Conte a História: Os Dois Alicerces. Lucas 6:46-49 
 
Vamos conversar mais: 
 

1. O que aconteceu com as duas casas na história? 
2. Jesus diz que a pessoa que ouve a mensagem dele e a obedece parece com quem na história? 
3. A pessoa que ouve a mensagem e não obedece parece com quem? 
4. O problema que Jesus enfatiza é o de não escutar, ou de não obedecer? 
5. O que aprendemos na história de Adão e Eva sobre desobediência?(É pecado; nos separa de Deus.) 
6. A conseqüência para o homem que construiu sem alicerce foi  
       a. danos à casa, b. danos grandes à casa, ou c. destruição total? 
7. Você está construindo sua vida em cima de que (ou de quem)? 
8. Você é parecida com qual das duas pessoas na história? 
9. Pergunte-se: Em que área da minha vida eu já sei o que Deus falou, mas não estou obedecendo?  
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A GUERRA ESPIRITUAL 
 
Passagens Chaves:  1Tim. 1:18-19; Efésios 6:11-18; 2 Cor. 2:11 
 
Conversar:  

1. O que um policial coloca quando pensa que vai enfrentar tiros? 
2. O que um motoqueiro coloca quando sai na sua moto? 
3.  Para que serve a casca dura de uma tartaruga? 

Diga: Todos estes exemplos mostram a importância de se vestir com armadura quando enfrenta perigo.  Hoje nós vamos 
aprender como devemos nos vestir para enfrentar o inimigo espiritual. 
 
Estabeleça o Contexto: O Apóstolo Paulo escreveu uma carta de orientação para a vida cristã aos crentes da cidade de 
Éfeso. No final ele explicou sobre uma armadura especial que Deus tem nos dado para ser cada vez mais fortes na luta 
contra o mal.  
 
Leia da Bíblia: Efésios 6:10 
Faça o estudo bíblico: 
 Líder: Antes de começar com os adultos, chame um grupo pequeno de crianças. Explique as peças da armadura 
de Deus de Efésios 6 numa maneira rápida e simples. (Só uma explicação física, não teológica.) Mande elas para um canto 
com folhas velhas de jornal, tesoura, fita durex e a lista na Bíblia. Peça que criam de papel a armadura e escolhem uma 
criança para se vestir na armadura e desfilar diante do grupo todo no final do estudo. Aí, o grupo vai ter que dizer o que 
cada peça da armadura representa. A atividade fixa aprendizagem e é muito divertido! 
 
Leia Efésios 6:11-13 e leva o grupo a responder às perguntas a seguir: 

• Contra quem guerreamos?  
• E como devemos vestir-nos para a batalha? 

Leia Efésios 6:14-15 e leva o grupo a responder às perguntas a seguir: 
• Quais são as três primeiras peças da armadura? (a verdade, a justiça e a paz) 
• Como é que a verdade pode ajudar na batalha contra o mal? A justiça? A paz? (Se agirmos e vivermos com estas 

qualidades, as forcas do mal não conseguem penetrar nossa armadura com suas mentiras, injustiça e confusão.) 
Leia Efésios 6:16-17 e leva o grupo a responder às perguntas a seguir: 

• Quais são as três últimas peças da armadura? (fé, salvação, palavra de Deus) 
• É possível ter vitória sobre o mal sem fé?  Fé em quem?  Por que? 
• Por que a salvação seria importante na batalha contra o mal? 
•  Como é que a Palavra de Deus pode ser útil para nós quando enfrentamos as forças do mal?.   

Leia Efésios 6:18 e leva o grupo a responder às perguntas a seguir: 
• Depois que vestimos a armadura de Deus, o que devemos fazer (Efésios 6.18)?  

Observação: Orar sem estar vestido da armadura ou vestir a armadura sem orar, não funciona.   
• Por quais motivos devemos orar:  somente pelos grandes motivos, somente pelos pequenos motivos ou por todos 

os motivos?  
• Que quer dizer “orar guiados pelo Espírito?” 

 
Conclusão: A guerra espiritual se ganha por vestir a armadura de Deus e orar guiado pelo Espírito, pedindo a ajuda Dele. 
 
Vamos conversar mais: 

1. Você está enfrentando uma batalha espiritual em sua vida?   
2. Verifique sua armadura para ver se uma peça está faltando. Se estiver, o que pode fazer para vesti-la? 
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ADORANDO A DEUS 
 
Passagens Chaves:  Efésios 5:19-20, Colossenses 3:15-16, 1Cor 14:26 
 
Converse: Diga para o grupo que você vai dizer uma palavra e eles devem falar imediatamente, em voz alta,  a primeira 
palavra que vem na mente deles depois de ouvir a palavra que você fala. Pergunte se entenderam e explique de novo se for 
necessário.  Faça um ensaio com eles usando as palavras: mãe, chuva, animal, pastor, igreja, e finalmente, adoração.  
Pergunta: Quantos falaram algo que tem a ver com música quando você falou adoração?  (Provavelmente serão todos.)   
Diga: Geralmente quando pensamos em adoração pensamos em música.  Nós vamos aprender hoje o que a Bíblia nos 
ensina sobre os diferentes elementos de adoração. 
 
Faça o estudo bíblico: Elementos da Adoração nas Igrejas do Novo Testamento 

Orientações para o Líder:   
1. Antes de começar a reunião, quando as pessoas estão chegando, designe uma passagem da lista em baixo, às 

pessoas presentes que têm uma boa leitura, para que estejam prontas no momento do estudo bíblico. 
2. Faça 10 flores de papel colorido, em que vai escrever na hora do estudo a ação de louvor mostrado em cada 

versículo. Versículo por versículo durante o estudo, escreve a ação de louvor em cada flor, e fixe na parede, 
quadro, estante, etc., com fita durex. No fim terá um lindo arranjo de flores representando o louvor que 
oferecemos a Deus. Este arranjo pode estar guardado como enfeite para um ambiente onde grupos se 
reúnem. 

3. Pedir as pessoas designadas a lerem as passagens um por um.  Depois de cada passagem lida, conduz o 
grupo a citar os elementos de oração nelas contidas. 

 
1. Efésios 5:19  
2. Efésios 5:20  
3. Colossenses 3:15  
4. Colossenses 3:16  
5. 1Cor 14:26 
6. João 4:23-24 
7. Filipenses 1:11 
8. Heb. 13:15-16 
9. 1 Pedro 4:7-11, 16 
10. 1 Cor. 6:20 
11. João 15:8 
 
Vamos conversar mais: 

1. Como nós podemos melhor adorar a Deus com nossas vidas individuais? 
2. Como podemos melhor adorar a Deus como grupo? 
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A OBRA DA CRUZ 
 
Passagens Chaves: Mt. 27:31-66; Marcos 15:20-47; João 19:18-42; I Pedro 3:18 
 
Converse:  
       1. Alguém já fez algo bem difícil para ajudar você? 

2.Você já fez algo especial com grande sacrifício para uma outra pessoa? 
3. Qual o motivo que geralmente leva uma pessoa a ajudar alguém, mesmo a ajuda sendo difícil? 
4. Quando alguém faz um sacrifício grande para uma outra pessoa, como é que os dois se sentirem depois? Os 

sentimentos variam de acordo com a pessoa, a situação e o motivo? 
 
Diga: A Escritura Sagrada diz que Deus mostra o seu amor para conosco, em que, quando ainda éramos pecadores, Cristo 
morreu por nós. Qual é o nosso valor diante de Deus? Valor de alguma coisa é determinado pelo preço que alguém quer 
pagar para comprá-la. Vamos ver o preço que Deus pagou para nos salvar! 
 
Estabeleça o contexto:  Depois de um julgamento ilícito e uma condenação traiçoeira, Jesus foi espancado, zombado, e 
pregado na cruz. Nossa história é da crucificação com os detalhes contados no Evangelho de Lucas. 
Leia na Bíblia: Lucas 23:26  
 
Conte a História: A Crucificação de acordo com Lucas. Lucas 23:26-47  
 
1. Perguntas sobre a narrativa da crucificação: 

1. Você acredita que tudo que Jesus fez foi para você? 
2. O que mais toca em você nesta história? O que mais chama sua atenção? 
3. Depois de ouvir esta história hoje, como é que a sua vida precisa ser diferente? 
4. Você crê que Jesus tem o poder para libertar você? 

 
2- A base para o perdão é a cruz, instrumento usado por Deus para tratar do pecado. 
Segundo I Pedro 3:18, qual foi a razão da morte de Cristo na cruz? 
“Pois também, Cristo sofreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. .” 
 
3 - Cristo deu sua vida, ninguém a tirou dEle (João 10:17-18 e João 19:30). 
   Pergunta: A morte de Jesus Cristo foi imposta, ou Ele deu sua vida voluntariamente? 
 
4- A morte de Jesus Cristo é o resultado do amor e da justiça de Deus. 

4.1- Tudo o que Deus tem feito por você, depende do seu amor por você. Segundo I João 4:8-10, como se define o 
amor de Deus? 
“Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós: ele 
enviou o seu Filho Unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor: não em que 
nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados”. 

    4.2- O amor de Deus é universal e sacrificial, dá-se a si mesmo e é um com o amor de Cristo. 
    Deus deseja que todos “sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade". (I Timóteo 2:4).   
    4.3- Deus é justo, e por isso, Ele se opõe ao pecado. Romanos 6:23 diz que o preço do pecado é a morte.  
  Somos livres!! Como?? 
5- A cruz como resgate. A idéia principal do resgate é o livramento do perigo.  Nós somos resgatados pela entrega de 
Jesus Cristo à morte na cruz.  
Em Tito 2:14, de que Jesus nos resgatou ?  “Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar 
para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à pratica de boas obras.” 
6- A cruz como vitória. A morte de Cristo na cruz é o ponto decisivo da batalha entre Deus e Satanás pela possessão de 
nossas vidas. No decorrer da sua vida, Cristo foi vitorioso em cada situação. Por um momento, pareceu como se Ele 
tivesse sido vencido, mas através da ressurreição vemos a cruz como vitória. As forças do mal receberam um golpe mortal 
do qual nunca se recuperarão.   
 
Feche com músicas sobre a cruz, libertação e vitória. 
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A GRANDE COMISSÃO, O “IDE” 

 
Passagens Chaves: Mateus 28:16-20; Marcos 16:14-16; Lucas 24:44-49; Atos 1:6-8; 
 
Converse:  

1. Se você tivesse uma fonte inesgotável de ouro e pedras preciosas, você sentiria uma obrigação de 
compartilhar o seu tesouro com outros? 

2. Qual é o maior tesouro que você tem hoje? É uma bênção que pode compartilhar com outros? 
Diga: A nossa lição hoje fala de algo que Deus nos mandou compartilhar com outros. 
 
Estabeleça o contexto da história. Diga: Depois da ressurreição, Jesus Cristo declarou seu plano de alcançar o mundo 
com a salvação. Todos os evangelhos e o livro de Atos falam deste plano e da nossa responsabilidade de participar. 
Estudaremos sobre este assunto no livro de Mateus, e enquanto lemos, busquemos conhecer as responsabilidades da igreja 
segundo a comissão – o “ide” - de Jesus. 
Leia: Mateus 28:16-20 (Leia bem devagar, enfatizando os 4 mandamentos e a promessa final.) 
Diga: Jesus deu esta tarefa importantíssimo para nós, os salvos pelo seu amor e poder. Responde para mim a estas 
perguntas: 
 Você já deu a alguém que você ama uma tarefa importante, e eles prometeram fazer mas depois não fizeram? 
Você tinha dado recursos necessários para a pessoa fazer a tarefa? O que você sentiu quando falharam? Houve 
conseqüências? 
(Deixa tempo para as pessoas refletir e conversar sobre situações que eles têm enfrentado.) 
Explique: Jesus nos deu esta tarefa e deu também os recursos que precisamos para realizá-la. Vamos pensar mais nesta 
responsabilidade. 
Pergunte, sempre deixando as pessoas responder. Não leia as respostas sugeridas.: 
1. Qual é ou quais são os recursos que Deus providenciou para que o seu povo pudesse cumprir o Ide? (A presença 
de Jesus –vrs. 18,20; Espírito Santo, Bíblia, Igreja - deixa que o grupo reflete e responde com outras idéias, elaborando 
além destas respostas maiores.) 
2. Por que devemos obedecer aos mandamentos da grande comissão? 
(Devemos obedecer aos mandamentos de Jesus para a grande comissão, porque nosso Deus é tão maravilhoso e merece 
que todas as pessoas do mundo o glorifique. Quando alguém não é cristão, não pode adorar a Deus corretamente.  Então, 
para que o mundo glorifique a Deus, temos que cumprir os requisitos da grande comissão.) 
3.Quais  são os quatro mandamentos da grande comissão, segundo Mateus 28:19 e 20? 
Ide –( Não podemos esperar dentro do templo para cumprir a missão de Deus. Por outro lado, devemos sair para alcançar 
as pessoas que estão fora do templo e longe do amor de Deus. Ademais, como a igreja de Deus, devemos ir por todo o 
mundo transmitindo a mensagem de salvação). 
Fazei Discípulos – (Temos que compartilhar o evangelho de Jesus Cristo para que as pessoas tenham o conhecimento da 
sua Palavra  e  siga-o. Um discípulo é aquele que deseja obedecer e amar a Deus com todo seu ser). 
Batizando-os – (O batismo é um ato de obediência a Deus. O batismo é um símbolo da nova vida em Cristo. Tal como 
Cristo morreu e ressuscitou, através do batismo o crente mostra que sua vida velha passou e que agora  tem uma nova vida 
em Cristo. Depois de receber a Cristo como seu salvador, o novo crente deveria ser batizado o mais rápido possível). 
Ensinando-os a observar – (Os novos crentes devem aprender e obedecer aos ensinamentos de Jesus. Então, para cumprir 
a responsabilidade da grande comissão, temos que ensinar aos novos crentes que eles devem obedecer todas as coisas que 
Jesus nos mandou. Ademais, devemos mostrar esta obediência em nossas vidas).  
 
4. Atividade com planejamento: Pergunte: Como podemos cumprir a responsabilidade da grande comissão em nossa 
igreja? No bairro? No município? No estado? No Brasil? No mundo? (Deixe que as pessoas refletem sobre a resposta 
numa maneira geral. Depois, se der tempo, deixe que o grupo sugere maneiras específicas para cumprir a ordem de 
Jesus em uma ou mais destes níveis. Você pode também levar o grupo a escolher algumas pessoas para fazer planos e 
apresentá-los ao grupo na próxima reunião. Idéias: Oração, preparo para melhorar evangelismo pessoal, eventos 
atraentes para não crentes, festa evangélica, viagens missionárias, impactos, mutirões, clubes Bíblicos, adoção de 
missionários estaduais, apóio de vários tipos para missionários, etc..) 
  
5. A Grande Promessa de Jesus  

…E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos! 
Oriente o grupo: Durante a semana, leia outros textos bíblicos que falam deste tema:   
 Marcos 16:14-16,  Lucas 24:44-49 e  Atos 1:6-8. 
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A SOLUÇÃO DE DEUS PARA NOSSOS PECADOS 
 

Passagens Chaves: João, Capítulos 19 e 20; Lucas 23:24 

 
Converse: 
1. Você teria coragem de dar a sua vida por alguém? 
 
Estabeleça o contexto da história. Diga: Provavelmente nenhum de nós teria coragem de dar nossa vida por alguém. 
Hoje vamos ver a história de alguém que fez isto por nós. 
 
Leia na Bíblia: João 19:14-16 
 
Conte a História: A Morte e Ressurreição de Jesus – João 19:17-20:31 
 
Vamos conversar mais: 
1. Por que Pilatos entregou Jesus aos soldados? 
2. Como morreu Jesus: Lhe tiraram a vida ou Ele mesmo entregou sua vida? 
3. Quem se preocupou com a sepultura de Jesus? 
4. Qual foi a resposta de Maria Madalena, Pedro e João diante da ressurreição de Jesus? 
5. Qual foi a resposta de Tomé? 
6. Jesus deu sua vida para você. O que você vai dar para Jesus? 
7. Como é que você pode viver para Jesus esta semana? 

 
Atividade opcional: Se quiser, pode levar o grupo a refletir sobre as perguntas e os versículos a seguir.  
 
1. Leia Lucas 23:24. 
   Pergunte: Como respondeu Jesus Cristo às pessoas que injustamente o assassinaram? 
2. Leia João 20:30-31. 
   Pergunte: Para que foi escrito o evangelho de João? 
 
Diga: Jesus Cristo está vivo e é por meio do Espírito Santo que Ele entrará no coração de todos aqueles que se 
arrependerem de seus pecados e oferecerem sua vida, recebendo-o como seu Senhor e Salvador pessoal. 
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SUGESTÕES PARA TEMPOS PROLONGADOS EM ORAÇÃO 
 

Orientação ao líder:  Esta reunião será um encontro forte de oração. Querendo usar todo o material, seria 
interessante uma vigília. Num encontro normal da igreja, o líder vai precisar escolher de todo o material o que 
quer apresentar.  Ao passar por esta experiência de oração, os indivíduos vão entender melhor como passar tempos de 
oração estendidos a sós ou em grupos pequenos. Eles vão entender mais sobre as promessas de Jesus, o poder do seu 
sangue, a autoridade que têm como filhos de Deus, e a força da Palavra de Deus e de louvor numa guerra espiritual. O 
propósito é que saiam fortalecidos na fé e motivados para guerrear! 
 
Converse: (Deixe que as pessoas refletem e falem sobre a sua experiência em oração.) 

1. Como vai a sua vida de oração? Você já é crente em Jesus com o poder do Espírito Santo por dentro te ajudando? 
(Ef. 1:13-14) Você ora todos os dias? Está sempre disposto a orar? Qual a duração normal das suas orações? 

 
Diga: Hoje vamos aprender sobre oração, estudando a palavra e orando. 
 
Estude esta orientação para poder explicá-la ao grupo: Nas nossas vidas com Jesus, vamos encontrar situações em que 
Satanás está entrincheirado. Talvez você tenha orado repetidamente, mas ainda não tenha recebido a resposta de Deus a 
sua oração.  Deus talvez o guie a passar um tempo prolongado em oração até que você sinta por dentro a confirmação da 
parte do Espírito Santo que sua oração já foi respondida. As sugestões que seguem são para esses tempos de oração mais 
intensos, onde o cristão vivencia uma guerra espiritual por meio da oração. Vamos examinar, orando, estes seis passos 
para ajudá-lo nesses tempos prolongados de oração. 
 
1. Regozije-se na vitória de Cristo no Calvário sobre Satanás e seus espíritos maus. 

• Fortaleça sua vida espiritual com oração e leitura de textos das Sagradas Escrituras como: 
o Lucas 10:17-20, “Os setenta e dois voltaram alegres e disseram: ‘ Senhor, até os demônios se submetem 

a nós, em teu nome’. Ele respondeu: ‘Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei 
autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo; nada lhes fará dano. 
Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão 
escritos nos céus’.” 
Pergunte: De acordo com o texto, qual deve ser o maior motivo de alegria: a segurança de salvação ou o 
poder que vem daquela salvação? 

o João 12:31-33, “ ‘Chegou a hora de ser julgado este mundo; agora será expulso o príncipe deste mundo. 
Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim’. Ele disse isso para indicar o tipo de morte 
que haveria de sofrer.” 

o Leia também: (Estude os versos antes para escolher os que quer usar.) Romanos 16:20, Efésios 1:19-
22, Colossenses 2:15, Hebreus 2:14 e Tiago 4:7 

• Louve a Deus pela vitória completa de Cristo.  Dê graças a Jesus por  ter pago o preço. Cante louvor ao Senhor. 
Cante vários cânticos conhecidos. Uma resposta musical possível seria só o coro de “Exultai! Exultai! 
Vinde todos louvar, a Jesus, Salvador, a Jesus, Redentor. . . .” 

 
2. Alegre-se na autoridade soberana de Cristo e na sua força poderosa. 

Possível atividade para variar: O líder vai ler em voz alta e animada estes versos Bíblicos. Depois de cada uma vai 
ter a resposta “Amém! Glória a Deus!”, primeiro pelas mulheres e segundo pelos homens. 

• Hebreus 1:3 -  O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as 
coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da 
Majestade nas alturas; 

• Salmo 110:1 - ...O SENHOR (se refere a Deus) disse ao meu Senhor (se refere a Jesus): “Senta-te à minha 
direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés.” 

• Isaías 9:7 - …Ele (se refere a Jesus) estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e 
sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos 
Exércitos fará isso.” 

• Filipenses 3:21 - ...Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio,  

• Isaías 52:7 - ...O seu Deus reina! 

• Mateus 28:18 – Então, Jesus aproximou-se deles e disse: “Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra.” 

• Hebreus 13:8 - ...Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e para sempre. 
 
Feche com um cântico sobre autoridade e poder de Jesus. Uma resposta musical, sem instrumentos, bem espontânea, 
poderia ser só o coro de “Grandioso És Tu”; “Então minha alma canta a Ti, Senhor, . . .” 
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3. Suplique pelo poder do sangue de Jesus. 
Líder: Escolhe pessoas que você já tem certeza sabem ler para fazer as duas leituras. 

• Não temos nenhum mérito próprio fora da morte de Jesus por nós.  Não pomos a fé em nós mesmos, senão no 
poder do sangue de Jesus (Romanos 3:25). 

• Quando Jesus exclamou: “Tudo está consumado” a derrota de Satanás foi completa; a vitória no Calvário foi 
completa; o sangue do Filho de Deus se faz presente, como base para que Deus responda nossas orações. Agora 
podemos derrotar Satanás por meio do sangue do Cordeiro de Deus (Apocalipse 12:11).  Rogai e implorai pelo 
sangue de Jesus quando as fortalezas e o poder de Satanás avançam e atacam. 

Possível resposta musical: Só o coro do hino “Poder no Sangue”: “Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus”. 
4. Use o nome de Jesus. 

• A guerra através da oração acontece para honrar o nome de Jesus. É para a glória do nome de Jesus que 
avançamos contra o inimigo. 

• Jesus disse: “E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês 
pedirem em meu nome, eu farei (João.14:13-14) ...Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e 
darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. (João 15:16) 
Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem 
em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês 
seja completa.” (João  16:23-24). 

• Todo poder no céu e na terra se encontra através desse nome. Em todo o mundo, Satanás tem tido que retroceder 
e tem tido que soltar seus cativos por meio do uso do nome de Jesus. Estamos autorizados a usar Seu nome.   
Líder: Explique que pedir em nome de Jesus, não é só uma questão de usar aquelas palavras. Significa que nós 

somos representantes do Filho de Deus, seguindo fielmente a sua ordem, cumprindo a sua vontade e não 
a nossa própria. Procuramos ser representantes fiéis do nosso mestre, fazendo as mesmas coisas, do 
mesmo jeito, e pelo mesmo motivo que ele faria. EM NOME DE JESUS não pode ser de boca para fora. 

Orem: Que tudo que a igreja faz seja verdadeiramente em nome de Jesus. Peça que Ele mostre onde estão 
falhando. Peça que Deus lhes dê mais amor, fé, perseverança e total obediência a Ele. 

Fechem com um cântico sobre este tema, ou o hino “Tudo Entregarei”, solista nas estrofes e todos no coro. 
Se possível, cantem sem papeis nas mãos. 

5. Tome a espada do Espírito Santo, que é a Palavra de Deus. 
Líder: Escolhe uma destas histórias para contar se você está usando este material numa vigília, etc., mas num 
encontro normal só faça referência a história para as pessoas ler em casa. 

• Jesus usou a Palavra para vencer Satanás quando foi tentado (Mateus 4:1-11); 

• A espada do Espírito para vencer Satanás é a Palavra (Efésios 6:17); 

• Podemos utilizar diversos textos da Bíblia para proclamar a vitória sobre Satanás. Faça referência constante à 
Palavra de Deus e utilize-a para mostrar a completa vitória de Cristo sobre as forças do maligno. 

Diga:Uma das passagens que proclama vitória é Romanos 8:31-39. (Escolha com antecedência um leitor bom para 
ler esta passagem.) 

6. Prossiga avante, louvando ao Senhor. 

• Louvor, não é somente uma forma de adorar ao Senhor, senão uma potente arma espiritual.   

• Talvez Josafá, fosse o único rei que ganhou uma guerra por meio do louvor ao invés das armas (II Crônicas 20). 
Pode fazer uma rápida resumo da história. 

• Use o louvor para vencer o diabo. 
o O louvor fortalece nosso próprio espírito de fé; 
o O louvor traz anjos para nos ajudar; 
o O louvor dispersa as nuvens obscuras com que Satanás quer envolver-nos; 
o O louvor faz o diabo correr e o deixa irado.  Satanás teme o louvor. 

AGORA FAZEM! Cantem louvores de todo coração! 
 
Explique: O cristão pode resistir Satanás e fazê-lo fugir do campo da batalha (Tiago 4:7), portanto, nunca devemos 
correr, e sim,  fazer com que Satanás corra, pois o cristão tem toda autoridade em Nome de Jesus para vencer Satanás em 
qualquer campo de batalha. Jesus é quem nos deu a autoridade do uso do Seu nome para sempre vencer Satanás, e, por 
meio do Seu sangue podemos enfrentar o inimigo. Às vezes temos que ordenar-lhe que se marche. Outras vezes temos de 
impedir seu poder mandando em Nome de Jesus. Às vezes precisamos tirar das mãos de Satanás seus cativos e em Nome 
de Jesus libertá-los. Outras vezes a batalha pode ser mais prolongada, porque o inimigo está entrincheirado 
profundamente. Nessas batalhas é melhor  contar com o apóio de um grupo de crentes  intercedendo em jejum e oração. 
 
Encoraje as pessoas a enriquecer as orações usando estes 6 princípios. O tempo permitindo, continuem em oração por sua 
cidade, sua igreja, a liderança delas e por batalhas atuais que todos estão enfrentando. 
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VIDA QUE MOSTRA A PRESENÇA DO ESPÍRITO SANTO 
 

Passagens Chaves: Atos 4:32-37, 9:26-28, 11:19-26; Gal. 5.22-23; Atos 2:37-38; Efésios 1:13-14; João 14:26, 16:7-8 
e 13-14; Rom. 8:26 e 15:16; Gen. 1.2; João 14:16-17; Fil. 2:13; Atos 1:8; Efésios 5:18  
 
Converse: 
1. Como seria sua vida se você tivesse alguém ao seu lado para orientar você? 
 
Estabeleça o contexto da história. Diga: Antes de morrer Jesus prometeu dar o Espírito Santo aos seus discípulos. 
 
Leia na Bíblia: Atos 11:22-24 
 
Conte a História: Barnabé, Um Homem Cheio do Espírito Santo – Atos 4:32-37; 9:26-28; 11:19-26 
1. Por que José, o Levita, era chamado de “Barnabé”? (aquele que dá coragem) 
2. O que Barnabé fez em Jerusalém para ajudar Saulo? (mostrou que Saulo era seguidor de Jesus)  
3. Por que a Igreja de Jerusalém mandou Barnabé a Antioquia? (para verificar a obra que Deus estava fazendo entre os 
    não-judeus)  
 
Leia na Bíblia: Gálatas 5:22-23 
4. Quais são as nove características do fruto do Espírito Santo? 
5. Como Barnabé mostrou o fruto do Espírito Santo na vida dele? 
6. A sua vida está mostrando este fruto? 
7. Como é que o Espírito Santo vai produzir esse fruto em sua vida? 
 
Leia na Bíblia: Atos 2:37-38 e Efésios 1:13-14 
8. Quais são as duas coisas que precisamos fazer para receber o Espírito Santo? (arrepender dos nossos pecados e crer em 
    Jesus) 
 
Atividade opcional: Se quiser, pode levar as pessoas a refletir sobre as perguntas e os versículos a seguir. 
 
1.  A Pessoa do Espírito Santo 
1.1 – Segundo João 14:26, 16:7-8 e 13-14, o que faz o Consolador, o Espírito de Deus? 
1.2 – Segundo Romanos 8:26 e 15:16, relate outras atribuições do Espírito Santo. 
1.3 – Se o Espírito nos consola, guia, ensina, fala, convence, recorda, santifica e intercede (ora) por nós, quem é Ele: uma 
         pessoa, uma força ou uma energia? 
 
2.  A Obra do Espírito Santo 
Segundo os seguintes versículos, o que o Espírito Santo faz? 
2.1 – Gênesis 1:2 (é Criador) 
2.2 – João 14:16-17 (mora naqueles que põem sua fé em Jesus Cristo) 
2.3 – Gálatas 5:22-23 (produz seu fruto em nosso interior) 
2.4 – Filipenses 2.13 (nos dá o poder de querer e fazer a vontade de Deus) 
2.5 – Atos 1:8 (prepara os crentes para o serviço) 
2.6 – Efésios 5:18 (deseja encher-nos de si mesmo) 
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A IGREJA: ENTENDENDO OS DONS ESPIRITUAIS 
 
 
Romanos 12:4,5: Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a 
mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos 
os outros. 
 
Na igreja, cada membro é útil e importante. Não há ninguém mais importante que o outro, todos são úteis para que 
a igreja ministre ao mundo como Deus quer. Cada membro do corpo tem pelo menos um dom e esses dons são 
para edificar o corpo. A descrição dos dons espirituais encontra-se em Romanos 12:6-8; 1Coríntios 12:8-10,28  e 
Efésios 4:11. 
 
Entendendo os Dons Espirituais 

Dons espirituais são capacidades (atributos especiais/divinos) que habilitam os cristãos a executarem uma tarefa 
(função) específica na igreja local. 

♦ Quem dá os dons espirituais? (1Coríntios 12:11) 
♦ Qual o propósito dos dons espirituais? (1 Coríntios 14:12) 
♦ Quem recebe os dons? (1 Coríntios 12:7). 
♦ Talento natural é a mesma coisa que dom espiritual? (1 Coríntios 12:1,11-13). 

Talentos são capacidades dados por Deus e são presentes antes de recebermos o Espírito Santo. Porem eles podem e 
devem ser usados em serviço a Deus.   

♦ Alguns cristãos não têm dons espirituais? (1 Coríntios 12:7,11,18). 
♦ Quem é que decida quais os dons que recebemos? (1 Coríntios 12:11; Hebreus 2:4) 
♦ Devemos exercer funções na igreja de acordo com nossos dons? (Romanos 12:6-8, 1 Pedro 4:10) 
 
Orientações Básicas para Descobrir os Seus Dons: 
♦ Esteja disposto a servir. Trabalhe. Envolva-se. Mãos à obra. Pergunte: Se você não está servindo, como é que o 

Espírito Santo vai agir por sua vida para fortalecer a igreja? 
♦ Faça tudo o que a Bíblia diz que devemos fazer que não depende dos nossos dons. Exemplo: amar, perdoar, louvar, 

etc. Observe bem: Obediência é aquilo que traz poder espiritual e o uso sobrenatural do seu dom. Pergunte:Você é 
um crente que o Espírito Santo vai usar com poder para abençoar a sua igreja? Você escuta e obedece a sua voz? 

♦ Ouça o que outras pessoas na sua família cristã dizem a respeito do que você é capaz de fazer. Lembre-se: Os seus 
irmãos em Cristo só vão poder te ajudar descobrir seu dom se você está trabalhando e eles têm algo para observar!. 

 
Explique: Agora é hora de abrir o seu presente de Deus. Vamos juntos olhar a lista de dons que está na Bíblia. Durante 
esta conversa sobre dons, todos vocês devem dizer a pessoa a sua esquerda o que você acha de ser seu dom espiritual. 
(Líder: Depois de falar sobre todos os dons, o grupo vai dizer a cada pessoa um por um o que eles acham que é o seu dom. 
O grupo se expressa, e depois a pessoa à esquerda do indivíduo revela o que aquela pessoa mesma identificou como o seu 
dom. Tanto a opinião do grupo como a opinião do indivíduo são boas possibilidades. A pessoa vai orar, e continuar a 
servir, vendo cada dia mais onde Deus de fato usa a sua vida com efeito especial.) 
 
Definição de Dons Espirituais: Uma capacidade sobrenatural, concedida pelo Espírito Santo. . . 
... de iniciar e fortificar igrejas locais, assumindo e exercendo a liderança sobre essas igrejas com autoridade espiritual. 
Apóstolo 

... de trazer à igreja ou ao indivíduo uma mensagem divinamente inspirada para edificação, exortação, consolação ou 
ensino. Profeta 

...de compartilhar sistematicamente e claramente o Evangelho, para as pessoas não-salvas. Ele faz isso com poder, 
persuasão e desejo profundo. Evangelista 

...de guiar, alimentar, ensinar, advertir e cuidar do rebanho de Deus. Pastores 

...de entender e comunicar verdades espirituais (da Palavra de Deus) de forma clara e objetiva, que resultará no 
crescimento espiritual dos membros do corpo de Cristo. Mestre (Ensino) 

…de estabelecer metas de acordo com a vontade de Deus e de comunicar essas metas para outros de tal modo que eles 
voluntariamente e harmoniosamente trabalhem juntos para cumprir essas metas para a glória de Deus. Liderança/Presidir 

...de organizar e administrar o trabalho da igreja, de forma prática, de maneira que ela atinja os objetivos planejados. Ele 
sabe planejar, delegar, supervisionar e cobrar. Administração/Governo 

…de entender e mostrar a aplicação prática das verdades bíblicas, nas diversas situações da igreja. Sabedoria  
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...de perceber, descobrir, analisar e avaliar pessoalmente verdades espirituais específicas e comunicá-las (revelá-las) a 
outros cristãos. Conhecimento 

…de ministrar palavras de conforto, consolação, encorajamento, desafio, admoestação e conselho às pessoas, de tal 
maneira que elas se sentem ajudadas ou saradas. Exortação 

...de sentir profunda compaixão por pessoas cristãs ou não, que estão sofrendo física, mental, emocional e espiritualmente, 
e ajudá-las no sentido de aliviar esse sofrimento. Misericórdia 

...de investir os seus talentos na vida de outras pessoas liberando-as a exercer melhor as suas funções no Corpo. (é um 
dom que serve de suporte e assistência). Ajuda/socorro 

…de identificar as necessidades não atendidas em qualquer circunstância, e com alegria e simplicidade, ajudar para que 
essas necessidades sejam supridas. Servir 

...de suprir a necessidade que outros sentem de acolhimento fraterno. Ele abre o seu lar de bom grado, sentindo-se 
privilegiado em oferecer refeição ou repouso. Hospitalidade 

...de dar ou repartir daquilo que possui para o serviço do Senhor, de uma forma consistente, liberal e sacrificial, e com 
tanta sabedoria e prazer que outros são encorajados e abençoados. Contribuir/repartir 

...de ver algo que Deus quer fazer e de confiar plenamente que Deus vai realizá-lo apesar de (aparentes) obstáculos ou 
circunstâncias adversas. Fé 

...de buscar a intervenção de Deus, para efetuar coisas sobrenaturais. Milagres 

...de servir como intermediário, por meio de quem Deus cura física, emocional e espiritualmente. Cura 

…de avaliar com segurança se determinada situação ou comportamento procede de Deus, da carne ou do diabo. 
Discernimento de espíritos 
 
...de comunicar uma mensagem de Deus numa língua que nunca aprendeu. Variedade de línguas 
 
...de interpretar e transmitir ao povo presente, o que a pessoa está falando numa outra língua. Essa transmissão ocorre em 
linguagem inteligível, para que haja edificação. Interpretação de línguas. 

 
Feche a lição com oração pedindo que Deus confirma os dons de cada um, e que as pessoas se disponham a usar com 
fidelidade o dom que têm. 
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O PRESENTE DE DEUS CONTINUA DOANDO-SE 
 
Passagens Chaves: João 6:25-59, 8:12, 10:9-17, 14:6, 15:5; I Coríntios 5:17; Colossenses 1:27; Gálatas 2:20 
 
Converse: 

1. O que precisamos todos os dias se queremos continuar vivos? (Comida, água, etc.) 
Diga: Jesus ensinou o povo que há algum pão muito mais importante do que o pão que esta terra produz. Este pão 
alimenta a pessoa para sempre! Vamos ver a história no livro de João. 
 
Estabeleça o contexto da história. Diga: Depois de Jesus ter alimentado a multidão com cinco pães e dois peixes, o povo 
começou a procurá-lo.  
 
Leia na Bíblia: João 6:35 
 
Conte a História: Jesus, o Pão da Vida – João 6:25-59 Pense em fazer esta história como uma peça, desde que é 
principalmente dialogo. Uma condição: Quem faz o papel de Jesus terá que treinar bem o discurso dEle. 
 
Vamos conversar mais: 
1. De acordo com esta história, quem é Jesus Cristo? (o pão da vida)            
   O que significa isso? 
 
Leia os textos bíblicos citados abaixo e responda a seguinte: Quem é Jesus Cristo? 
2. João 8:12 (a luz do mundo)  O que significa isso? 
3. João 10:9-10 (a porta)  O que significa isso? 
4. João 10:11-17 (o bom pastor)  O que significa isso? 
5. João 14:6 (o caminho, a verdade e a vida)  O que significa isso? 
6. João 15:5 (a videira) O que significa isso? 
 
Leia na Bíblia: I Coríntios 5:17 
1. O que este versículo nos ensina sobre nosso passado?  
2. Agora em Cristo, o que somos? 
 
Diga: Quando você recebe a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, Ele vem viver dentro de você por meio do Espírito 
Santo. Cristo é o presente eterno, pois Ele continuará dando sempre de si. Se já o recebeu, agradeça-lhe em oração por sua 
vida.   
 
Repita esta oração em voz alta: “Deus, obrigado por dar-me teu Filho Jesus Cristo para que viva em mim, pois este é o 
presente mais precioso que já recebi. Cristo, te agradeço por ser meu Pão, Luz, Porta, Pastor, Caminho, Verdade, Vida e 
Videira. Amém.” 
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A ORIGEM DA FAMÍLIA 
 
Passagens Chaves: Gênesis 1:27-28; Gênesis 2:18-25 
 
Líder: Para melhor preparar para estudos sobre o assunto da família, comece a estudar as passagens citadas em lição 32 
em diante. 
 
Converse: 

1. De onde veio a idéia de viver em família? De um povo antigo? De uma igreja? Era ordem de algum rei? O 
que vocês acham? Diga: Hoje, vamos ver a verdadeira origem que se encontra na Bíblia! 

2. Pense do início da sua própria família. Casais, conta brevemente a historia de como vocês se conheceram. 
Para solteiros, como é que seus pais se conheceram? 

 
Estabeleça o contexto da história. Explique: A família nasceu no coração de Deus; foi desenhada e criada por Ele. Deus 
deu razão de ser à família e a constituiu com certos elementos que a mantém e lhe dão consistência. Qual era o plano de 
Deus ao dar origem à família? O plano era prover o complemento perfeito. 
 
Leia na Bíblia:  Gênesis 1:27-28 diz: “Criou, pois, Deus ao homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou, homem e 
mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: Sejam férteis e multipliquem-se! Encham e subjuguem a terra! . . .”   
Diga:  Vamos ver a história da criação do homem. Leia:  Gênesis 2:7-8 
Diga:  E a criação da mulher.  
Leia:  Gênesis 2:18 
 
Conte a história:  A Criação de Eva, Gênesis 2:19-25 
Pergunte:   
1. O homem e a mulher foram criados à imagem de quem?  Dê tempo para a resposta. Depois,  

Explique:  Somos semelhantes a Deus no seguinte: 
1.1 A capacidade de pensar e raciocinar; 
1.2  O potencial de amar e confiar; 
1.3  Vontade: força para realizar o que nos é proposto; 
1.4  Discernimento: Capacidade para distinguir entre o bem e o mal. 

 
Vamos conversar mais:  

1. Na história da criação de Eva, qual foi a tarefa que o homem tinha que fazer sozinho? 
2. Para que razão a mulher foi criado? 
3. Como é que Deus criou Eva? 
4. Qual foi a reação de Adão quando a viu pela primeira vez?  
Explique:  Gênesis 2:23-24 nos relata que o homem sentiu tal identificação com a mulher que ao vê-la 
expressou: “Esta é . . .carne de minha carne!” 
5. Como seria a relação dos dois de acordo com a palavra de Deus? (Uma só carne, nus e sem vergonha.) 
Explique:  O homem e a mulher formam o complemento perfeito. 

As diferenças entre o homem e a mulher fazem com que ambos sejam indispensáveis, um para o outro. A Bíblia 
afirma a importância da relação mais íntima entre um homem e uma mulher. Mas as diferenças se dão não 
somente na ordem física, mas também na ordem mental e emocional. Concordam? Podem citar exemplos? 

 
O plano era prover uma relação pura. 
Em Gênesis 2:25 lemos: “O homem e sua mulher viviam nus, e não sentiam vergonha.” Isto implica, não só 
nudez física, como também sentimental.  Não escondiam nada um do outro. Ambos se mostravam com liberdade, 
sentindo-se completamente aceito por seu cônjuge.  
6. Do lado prático, além do relacionamento físico, o que significa ser “uma só carne”? 
7. Hoje, pessoas se juntam lembrando de Deus e deste mandamento de se tornar uma só carne? Por que você 

acha que sim ou que não? 
 
Passe um tempo em oração para todos os casais cujas famílias estão representadas no grupo. 
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OS PROPÓSITOS DE DEUS PARA A FAMÍLIA 
 

Passagens Chaves: Gên. 2:18; Gên. 1:28; Prov. 22:6; 2 Tim. 3:15; João 3:16; Rom. 3:23; Efésios 2:8 e 9; 
 Rom. 10:9-13. 
 
Converse:  
Todos: Qual é um ponto forte da sua família que você acha legal? Pode ser da família inteira ou de uma só pessoa nela. 
Explique: Agora divide e faça o seguinte: 
  Casais: O que é que você mais gosta sobre mim? (Cada um pergunte ao outro.) 

Solteiros: Quais são 2 características que você quer ver no homem (mulher) com que você vai um dia se 
casar? 
Mulheres sem cônjuge presente: Diga uma coisa que você faz que mais deixa o seu cônjuge feliz. 
Homens sem cônjuge presente: Mesma pergunta que as mulheres estão fazendo. 

Explique:  Agora, todos: Qual é uma coisa que você poderia fazer para promover felicidade e harmonia em sua família? 
 
Diga:  Deus criou a família para o bem-estar da raça humana.  Vamos pensar agora nos propósitos de Deus para a família. 
Antes de começar, vamos falar com Deus para abençoar este estudo e por ele todas as nossas famílias. 
Ore:  Faça uma oração antes de entrar na lição pedindo que Deus fale conosco e abençoe as nossas famílias todas. 
Diga: Para que uma família? 
 
1. O companheirismo: a melhor solução para a solidão. 

Deus afirmou: “Não é bom que o homem esteja só; farei para ele alguém que o auxilie e que o corresponda.” (Gênesis 
2:18). Todos necessitamos amar e ser amados. Necessitamos de outra pessoa para compartilhar o que Deus nos dá: 
nossos recursos, planos, esperanças, alegrias e tristezas. A melhor solução para a maioria das pessoas é o matrimônio. 
Pergunte: Quando você era criança, o que seus pais fizeram que fez você sentir amado? 

 
2. A felicidade: a melhor solução para a infelicidade. 

Muitas vezes a pessoa não sabe o que é a felicidade. Hoje muitos pensam que isso se obtém através de conquistas 
materiais. Temos esquecido que na relação homem-mulher, e de ambos para com seus filhos, está a semente de um 
amor profundo e permanente que dá como resultado o crescente desejo de compartilhar e perpetuar a felicidade. 
Pergunte:  Qual é a maior fonte de felicidade para uma família, além de dedicação a Deus? Bens materiais, tempo 
juntos para conversar, união e amor da família toda, paciência e compreensão, disposição de perdoar, esposa uma 
boa cozinheira, marido trabalhador quando existe oportunidade, outra coisa . . . . . 

 
3. A procriação: a melhor solução para a continuidade. 

Deus quer que a ordem da natureza siga seu curso e, por isso, disse em Gênesis 1:28: “Sejam férteis e multipliquem-
se!  Encham e subjuguem a terra!”  Portanto, é correto e natural que o amor que o esposo e a esposa sentem 
mutuamente, transborde e seja partilhado com os filhos de sua própria carne e sangue. Ao fazê-lo assim nos 
convertemos em  colaboradores de Deus na grande obra da criação e da continuidade da espécie. 
Pergunte:  É bênção ser pai ou mãe? Por que ou por que não?  
 

4. A boa formação das crianças: a melhor solução para uma sociedade justa e solidária.  
Formar o caráter das crianças exige muito mais do que dar-lhes um teto, comida e abrigo. Implica facilitar-lhes a 
aquisição de atitudes, valores e conduta positivas. Tudo isso deve ser feito desde os primeiros dias de vida da criança, 
quando é totalmente receptiva e pode ser moldada. O lar é o melhor ambiente para eles. A Bíblia tem toda razão 
quando nos adverte: “Instrua a criança em seu caminho, e ainda quando seja velho, não se afastará dele” (Prov. 22:6). 
Pergunte:  O que você acha mais importante para ensinar uma criança para que ele anda num caminho feliz? 
 

5. A expansão do reino de Deus: a melhor solução para a propagação da fé. 
O lar é onde se capta o estilo de vida espiritual. Vê juntos 2Timóteo 3:15-17.  Por meio de seu exemplo e conduta, os 
pais são os modelos vivos que seus filhos podem imitar para viver e interpretar a vida cristã. Quando os pais e seus 
filhos reconhecem a Deus como Senhor e Salvador, algo do céu começa a se fazer realidade aqui na terra. 
 

Faça um convite deste tipo: Pense nesta pergunta: Você tem certeza da sua salvação para que você possa mostrar o 
caminho para o céu ao seu filho? Lembre se que a Bíblia não fala do nome de uma só igreja que salva. Ela diz que não se 
salve por ser uma pessoa boa.. Não é cerimônia como batismo que nos salva, pois Jesus mostrou que muitas pessoas eram 
salvas que nunca poderiam ser batizadas, como o ladrão na cruz. O que é que nos salva? Entregando a nossa vida em amor 
e obediência a Jesus Cristo como nosso único e completamente suficiente Salvador, e depois declarando este ato 
abertamente para outras pessoas. Tome uma posição forte do lado de Jesus e vê como Deus vai abençoar a sua vida e 
família!  
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NAS CASAS UNS DOS OUTROS, VOCÊS SÃO A IGREJA  
“ONDE DEUS VIVE POR MEIO DO SEU ESPÍRITO”! 

 
Passagens Chaves: Atos 16:12-40; Efésios 2:19-21; Romanos 16:5; 1 Coríntios 16:19b; Colossenses 4:15;  
Filemom 1:1-3 
  
Converse:  Por um bom tempo agora, estamos reunindo nesta casa (ou em casas) para cultuar a Deus e agir como o seu 
povo, amando e servindo. Para você, qual tem sido a maior bênção nesta experiência?  
Oração:  Depois das pessoas compartilharem com o grupo, faça uma oração de gratidão a Deus pela sua presença no 
grupo e as bênçãos até agora e no futuro. 
 
Estabeleça o contexto da história. Diga: Na sua segunda jornada missionária, Paulo recebeu uma visão de Deus 
mandando-o que deve levar o evangelho para Macedônia, a região da cidade de Filipos. 
Leia na Bíblia: Atos 16:10-12 
 
Conte a História: O Início da Igreja de Filipos, Atos 16: 13-40 
 
Vamos conversar mais: 

1. Por que Paulo e seus companheiros foram à beira do rio nos primeiros dias em Filipos? 
2. Quem era Lídia? Como ela se converteu? Qual foi o convite que ela fez para Paulo e a sua equipe? 
3. Esta ação dela deu uma prova de que na vida dela? 
4. Conte o que aconteceu com a escrava que seguiu Paulo e companheiros na rua. 
5. Qual foi a conseqüência da libertação da escrava? 
6. Conte o que aconteceu com o carcereiro? 
7. Leia: versos 31-34: 

Pergunte: Nos versos que lemos agora, Paulo pregou a palavra para quem? 
 Quem ficou alegre por haver crido em Deus? 
 Quem foi batizado? 

8. Ouviram, creram, se batizaram, e tomaram uma refeição juntos com muito alegria. Tudo aconteceu na 
______ do carcereiro. 

9. No final da história Paulo e equipe vão a ________ de Lídia para despedir-se de todos os novos irmãos. 
10. A Igreja de Filipos começou nas casas do _________________ e de ________________. 
11. Verifique agora estes versículos: 
  Filemom 1:1-3 Esta igreja se reuniu onde? 
  Colossenses 4:15 A igreja em Laodicéia se reuniu onde? 
  Romanos 16:3-5 e 1 Coríntios 16:19  A igreja de Áquila e Priscila se reuniu onde?  

É interessante observar que Romanos fale da igreja na casa deste casal que ficava em Roma. O 
casal morava também por uma época em Éfeso que é onde a igreja mencionada em 1 Coríntios 
se reuniu, como a outra, na casa deles. 

Lendo Atos 2:42-47, podemos ver um retrato da primeira igreja dos salvos em Jesus Cristo. O versículo 46   afirma 
reuniões deste grupo de irmãos tanto no pátio do templo, como nas suas _____________. 
Líder: Estude e depois ensine para a igreja esta breve informação Bíblica sobre igrejas em casa no Novo 
Testamento. 
 A igreja se reunindo em casas se tornou a unidade básica da igreja no novo Testamento. Quatro vezes no NT 
aparece a frase “a igreja na sua casa”. Ela descreve a igreja que se reuniu na casa de Áqüila e Priscila em Éfeso e Roma, 
na casa de Ninfa em Laodicéia, e na casa de Áfia e Arquipo em Colossos. 
 Para iniciar uma nova igreja numa nova cidade, um dos objetivos primeiros de Paulo era de ganhar para Cristo 
uma família que poderia usar a casa deles como núcleo para a expansão do trabalho. Paulo precisava de um lugar para a 
igreja nova se reunir. Veja o grande número de casas mencionadas no NT onde Paulo tinha relacionamentos: Lídia, o 
carcereiro de Filipos, Crispo (Atos 16:14-15,31-34; 18:8), Priscila e Áqüila, Narciso (Rom. 16:3, 10-11), Cloe, Gaio, 
Estéfanas (1 Cor. 1:11,14-16), César (Filipenses 4:22), e Onesíforo(1 Tim. 4:19). 
 Estas “casas” poderiam incluir não somente família, mas escravos, servos, e até pessoas ligadas por negócios 
com o patrão. Um dos mais importantes métodos de espalhar o evangelho era por uso destas casas. A primeira reunião da 
igreja em Jerusalém ocorreu numa casa (Atos 1:12-15). A igreja cresceu e mais casas foram usadas para reuniões. Por 
exemplo, a casa da mãe de João Marcos (Atos 12:12) foi usada por um grupo dos irmãos para oração. Devemos citar 
também Atos 2:46 que fala do partir do pão nas casas. 
 Este crescimento em casas era uma eficiente maneira de multiplicar. Não dependia na compra ou aluguel de 
prédios para expansão. Tudo que era necessário era mais uma família disposta a abrir sua casa para reuniões. História nos 
mostra, junto com a Bíblia, que já no meio do primeiro século tinha uma proliferação de igrejas em casas espalhadas pelo 
mundo Romano. 
Vamos orar para que esta vitória se repita entre nós hoje! 
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52 Lições para Estudos em Casas         Lição 34 
 

O PRESENTE MAIS MARAVILHOSO! 
 

Passagens Chaves: João 4:47-53, 6:28-29, 8:11; Apoc. 3:20; Rom. 10:9,13; Atos 3:19 
 
Converse:  
1. Qual é o melhor presente que você já recebeu em sua vida? 
 
Diga: É maravilhoso saber que Deus nos dá a vida eterna, mas não basta apenas saber de sua bondade. Não podemos 
desfrutar desta graça até que nos apropriemos dela. Deus oferece o maravilhoso dom da salvação, mas cada um deve 
recebê-la em si, aceitando a Jesus Cristo.  
 
Apresentar o estudo a seguir, envolvendo os participantes na discussão dos versículos: 
1. Leia João 6:28-29. 
   Pergunta: Qual é a única obra que Deus aceita para que sejamos salvos?  
2. Leia Apocalipse 3:20. 
   Pergunta: Quais são as duas coisas que temos de fazer antes que Jesus Cristo entre em nosso coração?  
   Observação: A hora da ceia pode ser um tempo de compartilhar com amigos. A Palavra de Deus é nosso alimento  
   espiritual e, através da oração, compartilhamos com Ele. Necessitamos ter uma relação íntima de comunhão com Jesus 
   Cristo. 
3. Leia Romanos 10:9.  
   Pergunta: Como podemos alcançar a salvação?  
4. Leia Romanos 10:13.  
   Pergunta: Como podemos alcançar a salvação? 
5. Leia João 4:47-53. 
   Pergunta: A história do oficial demonstra o poder de crer em Cristo. Como sabemos que o oficial acreditou em Jesus 
   Cristo diante da enfermidade do filho? 
   Observação: A evidência da verdadeira fé é a obediência ao Senhor Jesus Cristo. 
6. Leia João 8:11. 
   Pergunta: Que esperava Jesus da mulher depois que perdoou seus pecados? 
7. Leia Atos 3:19. 
   Pergunta: Que devemos fazer para que sejam apagados os nossos pecados? 
   Observação: “Arrepender-se” quer dizer “mudar de atitude de tal forma que haja uma mudança de direção, uma 
    transformação para a  vida toda”.  É afastar-se da garra mortal do pecado em nossa vida, buscando perdão e vitória em 
   Cristo sobre todos os pecados. É mudar nossa atitude a respeito de Jesus Cristo. Ele deixa de ser uma pequena criança 
   no presépio, para transformar-se em nosso Senhor. 
 
Deseja orar e convidar Jesus Cristo para entrar em seu coração? Muitos têm pronunciado uma 
oração semelhante a esta e têm experimentado uma vida nova em Cristo. Propomos que lhe 
diga: 
“Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por morrer na cruz no meu lugar. Peço-te perdão por meus pecados e me entrego 
a ti. Entra em minha vida e sejas o dono de tudo o que sou e tenho. Eu te seguirei por onde Tu me conduzires. 
Quero conhecer-te e obedecer-te. Amém.” 
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52 Lições para Estudos em Casas         Lições 35 a 42 
ESBOÇO DAS LIÇÕES DE Nº 35 A 52 

 
35 O que diz a Bíblia a respeito do matrimônio? 

• Gênesis 1:27 e 28 -  Foi estabelecido por Deus; 
• Êxodo 20:14; Mateus 19:18 - Deve ser monógamo; 
• Mateus 5:32 - Deve ser entre solteiros ou viúvos; 
• Mateus 19:4 e 6 - Deve durar enquanto durar a vida; 
• I Timóteo 3:12; 5:14 - É recomendável; 
• Hebreus 13:4 - É honroso para todos. 

 
36 Quais são os deveres do homem para com sua esposa? 

• Êxodo 20:14; Malaquias 2:15 - Deve ser-lhe fiel; 
• I Pedro 3:7 - Deve honrá-la; 
• Efésios 5:25-28 - Deve amá-la sacrificialmente; 
• I Timóteo 5:8 - Deve prover suas necessidades. 

 
37 Quais são os deveres da mulher para com seu esposo? 

• Êxodo 20:14; I Coríntios 7:3-5 - Deve ser-lhe fiel; 
• 1 Pedro 3:1-6 - Deve estar sujeita ao seu marido.  Se ele não for crente, deve procurar ganhá-lo com sua conduta 

casta e respeitosa; 
• Provérbios 31:10-31 - Deve ser digna de confiança, trabalhadora, industriosa, boa administradora, 

misericordiosa, precavida e sábia. 
 
38 Quais são os deveres dos pais para com seus filhos? 

• 1 Timóteo 5:8; II Coríntios 12:14 - Prover suas necessidades; 
• Tito 2:4 - Amá-los; 
• Deuteronômio 4:9; II Coríntios 12:14 - Ensinar-lhes a Palavra de Deus; 
• Jó 1:5; II Samuel 12:16 - Interceder a Deus por eles; 
• Provérbios 6:20-24 - Adverti-los contra a impureza sexual; 
• Provérbios 13:24; Efésios 6:4 - Castigá-los com amor quando for necessário. 

 
39 Quais são os deveres dos filhos para com os pais? 

• Êxodo 20:12; Mateus 19:19 - Devem honrá-los; 
• I Pedro 5:5 - Devem estar sujeitos aos pais e atuar com respeito; 
• Provérbios 1:8 - Devem atender às instruções dos pais; 
• João 19:25; I Timóteo 5:4 - Devem cuidar dos pais. 

 
40 O que diz a Bíblia da relação sexual entre cônjuges? 

• Hebreus 13:4 - É honroso e puro; 
• Gênesis 2:24,25 - É a consumação do matrimônio. Foi Deus quem a estabeleceu para o casal; 
• Mateus 19:5,6 - O matrimônio é uma relação sexual; 
• I Coríntios 7:2-5 - Através dele, as necessidades sexuais são supridas. Ambos devem satisfazer-se mutuamente. 
• Provérbios 5:18,19; Cantares 2:1-17 - Foi concebido por Deus como uma relação prazerosa para o casal. 
• Gênesis 1:28,29 - É o meio que Deus determinou para a procriação. 

 
41 O que diz a Bíblia da relação sexual fora do matrimônio? 

• Êxodo 20:14; Atos 15:19,20 - É abominada por Deus; 
• Gálatas 5:19,21 - É obra da carne; 
• Oséias 4:1,2 - Corrompe a sociedade; 
• II Coríntios 12:20,21 - Produz insensibilidade moral; 
• Hebreus 13:4 - Será julgada por Deus. 

 
42 Tens problemas no lar? 

• Provérbios 17:22 - Procure evitar que a alegria de coração falte no lar; 
• I Coríntios 7:3,4 - Cumpra seus deveres conjugais; 
• Oséias 2:19,20 - Seja fiel ao  seu cônjuge; 
• Provérbios 17:1 - Procure a paz com todos; 
• I Pedro 4:8 - Enfrente os problemas com amor. 
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43 Quais são os inimigos do lar? 

• Gênesis 4:5-8 - O ódio, porque pode levar ao crime; 
• Gênesis 38:3,4 - O favorito e o ciúme, porque dividem a família; 
• Gênesis 37:31-35 - O engano, porque produz desconfiança; 
• Êxodo 20:14 - O adultério, porque é um pecado contra o cônjuge e contra Deus; 
• Provérbios 20:1; 21:17; 23:29-35 - O vinho e prazeres semelhantes, porque levam à pobreza; 
• Provérbios 23:20,21 - As más companhias, porque trazem ruína e pobreza ao lar; 
• Tiago 3:14-16 - Os ciúmes, porque perturbam a família; 
• Provérbios 24:30-34 - A preguiça, porque produz necessidade e pobreza. 

 
44 Quais devem ser nossas atitudes em relação ao dinheiro e aos bens materiais? 

• I Timóteo 6:10 - Não devemos amá-lo, nem cobiçá-lo; 
• Eclesiastes 5:10 - O amor ao dinheiro é vaidade; 
• Jeremias 9:23 - O dinheiro não deve ser motivo de arrogância; 
• Mateus 6:19-21; Lucas 12:13-21 - Não é sábio fazer tesouros materiais sem fazer tesouros espirituais; 
• Marcos 4:19 - O ímpeto pelo dinheiro pode impedir que a Palavra de Deus produza fruto em nossa vida; 
• Lucas 14:28-31 - Devemos empregar o dinheiro com sabedoria; 
• Salmo 41:1 - Deus abençoa os que são misericordiosos para com os pobres; 
• 1 Tessalonicenses 3:8-12 – Devemos ganhar o dinheiro com nosso trabalho. 

 
45 Estamos passando por momentos de doenças ou dores na família? 

• Salmo 38:21,22 - Espere no Senhor; 
• Mateus 26:39 - Submeta-se à vontade do Senhor; 
• Romanos 5:3-5 - Esteja disposto a escutar o que o Senhor lhe diz através desta situação; 
• II Coríntios 12:9,10 - A graça do Senhor se manifesta em situações difíceis. 

 
46 Estais passando por crise na família? 

• Salmo 46:1,2 – Lembre-se que Deus é sempre um auxílio oportuno; 
• Marcos 10:27 - Confie no Senhor, pois para Ele tudo é possível; 
• Salmo 143:8 - Peça ao Senhor sua direção; 
• Eclesiastes 8:11,12 – Lembre-se que a crise não durará para sempre. Espere com paciência e perseverança até 

que este momento de crise acabe; 
• João 16:17 - Clame ao Senhor, pois ele deseja que todos estejam alegres; 
• Lucas 11:9; Hebreus 4:16 – Confie, que o Senhor lhe responderá. 

 
47 Devo interessar-me pela Salvação dos demais? 

• Mateus 28:18-20 - Absolutamente. Cristo deixou o mandamento para evangelizar os povos, isto é, falar-lhes da 
sua Salvação para que, sendo salvos, se submetam à vontade de Deus; 

• Atos 1:8 - Ser testemunhas de Cristo significa falar da experiência de Salvação que temos por meio dEle; 
• Romanos 1:14-16 – Nós que já fomos salvos, temos uma dívida para com os que ainda não o são, pregar o 

evangelho da Salvação. 
 
48 É importante saber perdoar? 

• Salmo 103:3 - Sim.  Deus nos dá exemplo perdoando os nossos pecados amplamente; 
• Mateus 6:14,15 - Cristo nos ordena que devemos perdoar; 
• Mateus 18:21,22 - Sempre devemos ter uma atitude de perdão; 
• Mateus 18:35 - Devemos perdoar de todo coração; 
• Efésios 4:32 - Devemos perdoar, assim como Deus nos perdoou em Cristo. 

 
49 É importante pedir perdão? 

• II Crônicas 7:14; Mateus 6:12 - Sim. Devemos pedir perdão como o ensina a Palavra de Deus; 
• Tiago 5:16 - Devemos confessar as ofensas cometidas contra os outros; 
• Levítico 6:4,5; Lucas 19:8 - Além de pedir perdão, devemos restituir os danos que porventura causamos; 
• Salmo 51:4 - Além de pedir perdão ao próximo que ofendemos, também, devemos pedir perdão a Deus. 
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50 Somos assediados pela tentação? 
• I Coríntios 10:13 – Lembre-se que Deus tem uma solução para você; 
• Efésios 6:11 - Revista-se do poder do Senhor; 
• Tiago 1:12 - Resista! Encontrará recompensa ao fazê-lo; 
• II Pedro 3:17 - Fortaleça-se no conhecimento da Palavra do Senhor; 
• II Pedro 2:9 - Busque a santidade, e o Senhor o guardará. 

 
51 Estás desanimado? 

• Salmo 23 – Lembre-se que o Senhor cuida da nossa vida eternamente; 
• Salmo 42:6-11 - Lembrem-se que bom e poderoso é o Senhor e como tem ajudado no passado; 
• Salmo 55:22 - Lance seus problemas e ansiedade sobre o Senhor; 
• II Coríntios 4:15-18 - Fortaleça-se espiritualmente, isto é, renovando-se; 
• Filipenses 4:4-7 - Ore ao Senhor, mostre sua gratidão, e espere na sua paz. 

 
52 Na Bíblia encontramos trechos que transmitem paz e tranqüilidade? 

• João 14:1-3,27 - Estas palavras de Cristo falam ao coração de quem necessita paz; 
• Salmo 23 - Este lindo salmo é excelente para ajudar-nos a descansar na bondade de nosso Pai celestial; 
• Romanos 8:31-39 - Para aprofundar nossa certeza da vitória através do Senhor Jesus e do amor de Deus por nós; 
• Salmo 91 - Um salmo que fala ao coração dos filhos de Deus para comunicar-lhes segurança em qualquer 

situação; 
• Salmo 121 - A mensagem de segurança é absoluta: Deus nos guarda de todo mal; 
• Mateus 11:25-30 - Um convite para descansar no Senhor e ser dirigido por Ele; 
• Apocalipse 21 - Uma visão gloriosa do céu e da presença diante de Deus. 

 
Algumas perguntas que podem ser usadas depois de ler as diferentes passagens Bíblicas: 
 
O que você aprendeu desta passagem? 
O que nos ensina esta passagem acerca da vontade de Deus para nossa vida? 
Qual é o ensinamento prático para nós nesta passagem? 
Que devemos fazer segundo esta passagem que lemos? 
Com as suas próprias palavras faça um resumo do que diz esta passagem. 
Compartilhe o que você aprendeu da passagem lida. 
Você quer fazer alguma observação sobre o que acabamos de ler? 
Será possível praticar no nosso dia-a-dia o que acabamos de ler? 
Nesta passagem bíblica, há algo difícil para você cumprir? 
Para você, o que é mais difícil para cumprir? Por que? 
 
NOTA:  As lições 35-52 foram desenhadas  para não  usar no grupo nada além da Bíblia. Seria bom animar os presentes 
a  anotarem em um papel o  tema a ser  tratado e os versículos que serão estudados. 
 
 
 
 

 
 
 


