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Bem vindo à família de Deus
Querido (a) Amigo (a)
A partir de hoje, sua vida não será mais a mesma! Quando você se arrependeu e confessou os seus
pecados e convidou Jesus para ser o Senhor da sua vida, Deus escreveu seu nome no livro da vida. Agora, um
caminho de esperança, vitória e alegria espera por você.
A partir de hoje, os temores, o vazio interior, a solidão e as angústias de sua alma serão substituídos
pelo amor, segurança, alegria e companheirismo que somente Jesus Cristo pode oferecer. Você agora faz
parte de uma família, formada por pessoas iguais a você, que um dia conheceram o poder de Jesus Cristo,
aquele que transforma o mais pobre pecador em um filho amado do coração de Deus.
Esta igreja é uma família e tem a Deus como Pai. Este Pai amoroso tem um projeto para abençoar
todas as famílias da terra. Jesus Cristo, o filho primogênito (primeiro) de Deus, é o Senhor de nossas vidas.
Também contamos com o Espírito Santo, que o Senhor Jesus enviou para habitar em nossos corações, para
ser o nosso companheiro e nos ensinar de maneira prática do que necessitamos para viver no novo reino, do
qual agora fazemos parte: o reino de Deus.

É importante você saber que:
Deus ama você. Através de Jesus você foi feito filho de Deus, e ganhou a vida eterna.

“ “Mas a todos quantos o receberam, a saber, os que crêem no seu nome”,
Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. ”João 1:12
Deus quer falar com você através de sua Palavra.
A Bíblia é a palavra viva de Deus. Ela contém todos os princípios e orientações para uma vida vitoriosa e
abundante. São mais de 8.000 promessas para você e toda a sua família. Comece a descobrir ainda hoje!
Deus quer ouvir você através da oração. Isto mesmo! Você pode falar com seu Pai. Orar é conversar com
Deus. Fale com Ele todos os dias. Use suas próprias palavras. Faça suas petições. Coloque diante Dele em
oração suas necessidades e temores, e Ele vai responder. “Invoca-me , e te responderei,

anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes “ Jeremias 33.3

Deus quer que você viva em amor, numa família. Você agora pode se reunir com outros cristãos, não
somente na igreja, mas também nas casas, nas reuniões em grupos menores. Na igreja, a família de Deus,
encontramos conselhos, sabedoria, fortalecimento, companheirismo, ajuda de verdadeiros amigos. Você
aprenderá a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo.
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. Deus quer que você alcance outros.
Assim como você foi salvo e hoje se tornou uma nova criatura, Deus quer usá-lo para abençoar a outros.
Seja, portanto uma testemunha. Fale do amor de Deus e de sua experiência para aqueles que você ama:
seus familiares, amigos e vizinhos. Ore por eles e esteja pronto para abençoá-los da mesma maneira que
você foi abençoado.
. Deus quer fazer de você um discípulo.
O objetivo de Deus é que você se torne um discípulo de Cristo. Discípulo é aquele que aprende para ser
igual o seu mestre com o objetivo de ensinar a outros. Deus quer que você seja um ministro. Ministro significa
aquele que serve. Deus, o Pai, quer que você seja semelhante a Jesus e faça as mesmas obras que Ele fez,
para que nossa cidade, nosso estado, nosso país e todas as nações da terra sejam alcançadas pelo
Evangelho do amor de Deus.
. Deus quer que você conheça outros cristãos e se reúna com eles.
Muitos outros cristãos como você, estão aprendendo a conhecer a Deus, e estão se reunindo semanalmente
nos grupos familiares. Você poderá encontrar amigos no grupo familiar, aprender coisas práticas do dia a dia
e receber orientação. Agora você é um filho de Deus. Você não está mais só! E Deus, seu Pai, tem reservado
para você ricas e preciosas promessas. Ele quer abençoá-lo e dar-lhe uma vida abundante, próspera e
vitoriosa.
Assim como para uma brasa se manter acesa é necessário que esteja dentro do braseiro aceso, é preciso
que você esteja se relacionando com pessoas “incendiadas” por Deus para ter uma vida frutífera. Qualquer
membro que for separado do corpo humano apodrece e morre. Da mesma forma acontece com aqueles que
ignoram este principio: a Igreja é o corpo de Cristo e não podemos viver separados do corpo, caso contrário
morreremos.
A Igreja Missionária Unida de Sertãozinho tem recebido de Deus uma visão específica para ser:
“Uma igreja família, fazendo missões, gerando vidas, bem cuidadas, bem amadas e expressando o
grande amor de Cristo.”
A proposta da Igreja Missionária Unida de Sertãozinho é abençoar a todas as famílias da terra. Nosso
alvo é fazer de cada membro um líder, ou seja, preparar cada cristão para abençoar e ensinar a outros sobre
Jesus Cristo.
Como você está chegando agora nesta família, procure nos conhecer melhor e identificar os amigos que
Deus preparou para você: Você vai conhecer a Deus, seu Pai Eterno, a Jesus Cristo, o Senhor todo
poderoso e ao Espírito Santo, que será o seu amigo inseparável, que vai guiá-lo dia a dia.
Comece já a desfrutar de tudo o que Deus preparou para você nesta família. Faça amigos. Participe das
reuniões da igreja nos finais de semana e, durante a semana, participe de um grupo familiar.
Seja bem-vindo à família de Deus. E Não se esqueça que é por causa de Jesus que eu amo você!
João Batista da Silva
Pastor da Igreja Missionária Unida de
Sertãozinho
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Vivendo na Família de Deus
A vontade de Deus é que vivamos numa família, onde tenhamos relacionamentos uns com os outros.
Jamais foi plano de Deus que sua igreja fosse um clube, onde simplesmente as pessoas se reúnam para uma
atividade agradável. Não é da vontade de Deus que seus filhos andem isolados. Ele deseja que estejamos
ligados ao corpo de Cristo.
No entanto as pessoas trazem para a igreja a visão distorcida dos relacionamentos que ocorrem em seus
lares. Muitos desses relacionamentos estão destruídos. Por viverem esta realidade em seus lares, as pessoas
chegam à igreja com a mesma dificuldade de se relacionar.
Agora que somos filhos de Deus, libertados da antiga maneira de viver, podemos aprender o modo
correto de nos relacionarmos com nossos irmãos e familiares. A Palavra de Deus e a comunhão com outros
cristãos é a forma pela qual vamos aprender realmente a viver como uma família.
A vida no reino de Deus é essencialmente uma vida de relacionamentos sadios e equilibrados.
Os cristãos vivem no dia a dia o amor de Cristo. Ao contrário do que muitos imaginam, essa vida é
prática e muito simples de ser vivida.
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Benefícios da vida em família
Compartilhamos nossas necessidades básicas e recebemos proteção
Quando conhecemos as necessidades básicas uns dos outros, encontramos proteção, cobertura e o
caminho para a solução daquelas necessidades.
Quando ajudamos os outros nos sentimos úteis. Ganhamos o senso de pertencer a um grupo. Somos
valorizados recebendo ajuda ou podendo oferecer ajuda, em amor. Ao invés de sermos expostos e
envergonhados, encontramos auxílio e proteção mútua pela oração, intercessão, aconselhamento, e pelo
suprimento material. Não estamos mais sozinhos e o inimigo não pode nos surpreender. Somos todos um
exército lutando em favor um do outro no nome de Jesus.
Como participar desta família?
Algumas maneiras pelas quais você pode receber assistência nesta família:
Cultos de Celebração: Neles você recebe inspiração, palavras de Deus, orações, unção, encorajamentos e
desafios. É um tempo especial de louvor e adoração a Deus. É onde, juntos, como famílias, ouvimos as
orientações gerais para prosseguirmos e alcançarmos objetivos comuns.
Reuniões dos Ministérios: são grupos de interesses comuns, que possuem uma liderança especializada para
orientá-lo de acordo com sua necessidade e prepará-lo para alcançar outros. Estamos estruturados da
seguinte forma: casais, jovens, noivos, crianças, Escola Dominical e música.
Célula: É um grupo de 4 a 12 pessoas que se reúne regularmente para: aprender uns com os outros, ter
comunhão, orar, evangelizar e multiplicar.
Procure os nossos lideres para obter maiores detalhes quanto ao dia, horário e local destas reuniões.
Você faz parte da família de Deus.
Integre-se hoje nesta família.
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SEGUINDO A JESUS CRISTO

Amigo,
Este estudo foi preparado especialmente para pessoas que já tomaram uma decisão de
receber Jesus Cristo como Salvador e segui-lo como Senhor.
Se já tomou esta decisão, as paginas que se seguem ajudarão você a entender o que fez o
que Deus fez e o que você ainda precisa fazer para viver uma vida cristã feliz e vitoriosa.
Leia sua bíblia e este estudo diariamente. Fale freqüentemente com Deus. As palavras
grifadas assim foram extraídas diretamente da Bíblia. Preste uma atenção especial nelas. As
referencias foram impressas junto aos versículos para lhe ajudar a encontrá-los na Bíblia.
Se você ainda não decidiu seguir a Jesus Cristo, este estudo pode lhe proporcionar a
compreensão que precisa para se decidir. Eu espero confiantemente em Deus que você decida.
Deus abençoe a sua vida.

POR-QUE PRECISAMOS DE JESUS CRISTO?
Fomos todos criados por Deus e para Deus. Ele queria ser nosso melhor amigo, e eterno
Senhor. Mas os pecados que cometemos nos afastaram dele e trouxeram problemas e
infidelidades à nossa vida. A bíblia declara nossa situação sem Cristo
 Pecadores: Romanos 3:23 “Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de
Deus,....”
 Espiritualmente mortos: Romanos 6:23 “Porque o salário do pecado é a morte, mas o
dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor”.
 Condenados: João 3:18 “Quem crê nele não é condenado; mas quem não crê já está
condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus”.
 Separados de Deus: Isaias 59:2 “Mas as vossas iniqüidades fazem divisão entre vós e o
vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça”.
 Sem outras opções: Atos 4:12 “E em nenhum outro há salvação, porque também
debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser
salvos”.
Resumindo sem Jesus estamos perdidos. Vivemos para nós mesmos, dirigindo nossa própria vida, buscando nossos
próprios interesses. Fazemos a nossa própria vontade e não a de Deus. Transgredimos as leis de Deus, tornando-nos
culpados diante dele. Tornamo-nos egoístas e vivemos frustrados. Ficamos envolvidos pelo pecado, perdemos o
com trole de nós mesmos e sofremos terríveis conseqüências.
O pior é que quando a vida termina, a separação de Deus se torna definitiva e eterna. É o destino terrível que Jesus
chamou de inferno. Parece pavoroso, mas...

DEUS TEM BOAS NOTÍCIAS PARA VOCÊ
Apesar de nossas falhas, fracassos e pecados, Deus nos ama. Não importa o que tenhamos feito, ele quer nos salvar e
ainda quer ser nosso amigo. Ele tem um plano maravilhoso para salvar nossa vida. Deus conhece nossa triste
condição e, até mesmo antes de nascer, enviou Jesus Cristo para receber em seu próprio corpo o castigo de nossos
pecados. Ele nos oferece perdão e nova vida.
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Jesus significa “Salvador”. Ele veio para salvar-nos.
Cristo significa “Escolhido”. Deus o escolheu e o enviou para cuidar das nossas necessidades e dos nossos
problemas.
Romanos 5:8 “Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda
pecadores”.
Mas Jesus Cristo não foi vencido pela morte. Ele ressuscitou e vive para salvar você agora mesmo! Agora que sabe
o quanto Jesus o ama, está pronto para segui-lo?

COMO COMEÇAR
Sabendo que Deus o ama e lhe oferece perdão, fale com Ele (em suas próprias palavras) e ...
Confesse seus pecados. Mencione-os pelo nome: mentira, orgulho, desonestidade, roubo, adultério, ódio, ira, rancor,
ganância, egoísmo, impureza, idolatria, macumbaria... ou outros pecados. Admita que está errado.
Diga a Deus que está arrependido e que com a ajuda dele, você está disposto a abandonar todos os pecados. Deixe
de dirigir sua própria vida e entregue o controle a Jesus.
Renuncie consagrações anteriores. Devoção a “santos” ou guias espiritualistas é contra a vontade de Deus, pois
representam a satanás e recebem dele poder para prejudicar sua vida. Em alta voz, renunciem todos eles assim: “Em
nome de Jesus Cristo, eu renuncio satanás, todos os espíritos malignos, toda devoção a guias espiritualistas, “santos”
e outras religiões. Desfaço minha consagração, e me consagro, voluntariamente ao Senhor Jesus Cristo”.
Diga a Deus que crê nele e em Jesus Cristo, e que se entrega completamente a ele. Crer nele é confiar que só Jesus
Cristo pode salvar sua vida e sua alma.... é crer também que ele está fazendo isso agora! Peça perdão de seus
pecados e que o senhor Jesus entre no seu coração para estar na sua vida. Ele perdoará seus pecados e quando você o
receber em seu coração, ele receberá você na família e no reino de Deus.
Para finalizar sua decisão, agradeça ao Senhor Jesus por seu amor e perdão.
O QUE ACONTECE QUANDO RECEBEMOS O SENHOR JESUS CRISTO?
Quando nos arrependemos dos nossos pecados e depositamos nossa fé em Jesus, entregando – lhe o controle de
nossa vida, uma série de coisas fantásticas acontece instantaneamente:

Av. José Ferreira dos Reis, 490 – Shangri-lá – Fones (016) 3945-5057 e 3945-5058(fax)-CEP 14161-100 – Sertãozinho – SP
“Uma Igreja Família: fazendo missões, gerando vidas bem cuidadas, bem amadas e expressando o grande amor de Cristo”.

5

IGREJA MISSIONÁRIA UNIDA DE SERTÃOZINHO
“Comunidade Ágape”
Uma Igreja em Células no modelo M.D.A
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Deus perdoa todos os nossos pecados. Lucas 5:20 E, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os teus
pecados te são perdoados.
Deus nos dá a vida eterna. João 3:16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Deus nos dá a condição de justos diante dele. Romanos 3:21. 22 “Mas, agora, se manifestou, sem a lei, a
justiça de Deus, tendo o testemunho da Lei e dos Profetas 22 isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo
para todos e sobre todos os que crêem; porque não há diferença”.
Deus nos transforma em filhos dele. João1: 12 “Mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem
feitos filhos de Deus: aos que crêem no seu nome,”.
Cristo entra em nossa vida para viver em nós. Apocalipse 3:20 “Eis que estou à porta e bato; se alguém ouvir
a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele, comigo”. A porta é do seu coração.
Quando convidamos Cristo a entrar, ele faz em nós sua morada.
Jesus se torna nosso companheiro constante. Mateus 28:20 “estou convosco todos os dias ...”
Como filhos de Deus, já perdoado, e com Cristo no coração assistindo-o sempre, você pode viver uma vida
transformada. Conserve uma atitude de arrependimento e fé, e procure obedecer ao que a bíblia ensina. Se
confiar humildemente em Cristo, você vencerá com ele!

COMO PODEMOS TER CERTEZA DA NOSSA SALVAÇÃO?
É maravilhoso ser salvo através da fé em Jesus Cristo. Melhor ainda é Ter certeza absoluta da salvação. Esta certeza
nos é transmitida por Deus de três maneiras:
1. Pela Palavra de Deus. Todas as promessas de Deus são verdadeiras. Quando fazemos a nossa parte ele faz a parte
dele. Quando nos arrependemos ele nos perdoa. Quando convidamos Jesus a entrar em nosso coração Ele entra
mesmo. 1º João 5:11 “E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna; e esta vida está em seu Filho.12
Quem tem o Filho tem a vida; quem não tem o Filho de Deus não tem a vida.13 Estas coisas vos escrevi, para
que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus”.
2. Pela confiança íntima que o Espírito Santo nos dá. Romanos 8:16 “O mesmo Espírito testifica com o nosso
espírito que somos filhos de Deus”. Recebemos de Deus uma confirmação de que não pertencemos mais a satanás
e nem a nós mesmos; pertencemos a Deus. Somos seus filhos 1ºJoão 5:10 “Quem crê no Filho de Deus em si
mesmo tem o testemunho; quem em Deus não crê mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de
seu Filho deu”.
3. Pela vida transformada. 2º Coríntios 5:17 “Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é: as coisas velhas
já passaram; eis que tudo se fez novo”.
Cristo efetua mudanças em nossos pensamentos, intenções, atitudes, palavras e ações. Sua vida mudou? É evidência
da atuação do Senhor.
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A certeza da salvação não vem através dos sentimentos, pois estes são instáveis. A certeza vem através de uma
convicção interior. Confie em Deus e em sua Palavra.
Agora que você creu em Jesus para a salvação, há algumas coisas que precisa fazer.

VOCÊ PRECISA ORAR
Como filho de Deus, você precisa conversar com seu Pai celestial. Mesmo achando que não sabe falar com ele,
experimente! Ele terá prazer em ouvir e responder as suas orações.
1. Ore sozinho, diretamente ao Pai. Jesus disse: Mateus 6:6 “Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e,
fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto; e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará”.
2. Ore com humildade. 1ºPedro 5:5 “Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos; e sede todos sujeitos
uns aos outros e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes”.
3. Ore em Nome de Jesus. Jesus disse: João 14:6 “Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida.
Ninguém vem ao Pai senão por mim”. E em João 14:13.14 E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para
que o Pai seja glorificado no Filho. “Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei”. Nada de pedir para
outros intermediários, pois não adianta.
4. Ore com consciência pura. Se tiver cometido pecados, confesse-os. Salmo 66:18 “Se eu atender à iniqüidade no
meu coração, o Senhor não me ouvirá”, por outro lado 1ºJoão 3:21. 22 “Amados, se o nosso coração nos não
condena, temos confiança para com Deus; e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque
guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista”. Se tiver ofendido ou prejudicado a
alguém, procure essa pessoa, peça-lhe perdão e faça o acerto que for necessário.
5. Ore com ações de graça. Não esqueça de dizer “Obrigado Pai” 1ºTessalonicenses 5:18 “Em tudo dai graças, porque
esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco”.
6. Ore diariamente. Tenha uma hora e lugar para orar diariamente, de preferência sempre há mesma hora. Cedinho,
pela manhã, é excelente ocasião para buscar a presença do Pai. Salmo 5:3 “Pela manhã ouvirás a minha voz ó
Senhor; pela manhã me apresentarei a ti, e ficarei esperando”.
7. Ore esperando receber a resposta. Marcos 11:24 Por isso, vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o
recebereis e tê-lo-eis.
8. Ore com naturalidade, usando suas próprias palavras. Não procure imitar as orações dos outros e nem fique
repetindo palavras vazias ensinadas por outros. Mt 6:7 E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que
pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Cada um tem sua própria maneira de se expressar
9. Ore segundo a vontade de Deus. 1º João 5: 14 E esta é a confiança que temos nele: que, se pedirmos alguma
coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. 15 E, se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que
alcançamos as petições que lhe fizemos.
10. Ore com persistência. Se a resposta não vier imediatamente, continue orando e diga a Deus que crê que a resposta
virá. Lc11. 9 E eu vos digo a vós: Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e achareis; batei, e abrir-se-vos-á;
11. Ore com um companheiro. Cada pessoa deve orar sozinho, mas existem também momentos em que precisamos de
um parceiro. Mateus 18:20 Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles.

A BÍBLIA
Você precisa ler freqüentemente o livro dos livros, a Bíblia. Temos muitas provas do eterno poder da Palavra de
Deus.
123456-

As vidas transformadas pela leitura e prática de suas palavras
A fidelidade dos seus inspirados escritores, muitos dos quais morreram pela fé.
A coerência do conteúdo, apesar de escrito por dezenas de servos de Deus, e num período de vários séculos.
O cumprimento minucioso das profecias
O testemunho de Jesus, confirmando as palavras do Velho Testamento.
As recentes descobertas arqueológicas.
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7- O testemunho que ela dá a respeito de si mesma: 2º Tm 3:16 Toda Escritura divinamente inspirada é
proveitosa para ensinar, para redargüir, para corrigir, para instruir em justiça, 17 para que o homem de
Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra.

VANTAGENS DA LEITURA BÍBLICA
1- Ela nos fortalece. 1ºJoão 2: 14 Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos
escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Salmo 119:28 A
minha alma consome-se de tristeza; fortalece-me segundo a tua palavra.
2- Ela nos purifica. João 15:3 Vós já estais limpos pela palavra que vos tenho falado. Salmo 119:9 Como purificará
o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra.
3- Ela nos ajuda a receber respostas de oração. João 15: 7 Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras
estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito.
4- Ela nos traz alegria ao nosso coração. João 15: 11 Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em
vós, e a vossa alegria seja completa.
5- Ela nos alimenta espiritualmente. 1º Pedro 2:2 desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o
leite racional, não falsificado, para que, por ele, vades crescendo,
6- Ela nos traz sabedoria. Salmo 119:98. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que meus inimigos, pois
estão sempre comigo. 99 Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus
testemunhos.
7- Ela orienta nossas vidas em nossas decisões. Salmo 119:105 Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz,
para o meu caminho.
8- Ela garante nosso sucesso. Josué 1:8 Não se aparte da tua boca o livro desta Lei; antes, medita nele dia e noite,
para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito; porque, então, farás prosperar o teu
caminho e, então, prudentemente te conduzirás.

COMO LER A BÍBLIA
1- Leia na expectativa de que Deus lhe fale ao coração. Ore pedindo que Deus o ajude a entender o que lê. O
salmista Davi orou assim: Salmo 119:18 “Desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei”.
2- Leia fazendo perguntas. O que Deus quer de mm neste trecho? O que esta passagem revela sobre Deus. Sobre
Jesus, sobre mm e sobre a vontade dele? Há aqui alguma ordem para obedecer? Alguma promessa pela qual deva
me apropriar? Como as verdades deste texto podem ser aplicadas a minha vida?
3- Leia varias vezes. Para entender bem uma passagem, nada melhor que a repetição. A bíblia é um livro que deve
ser consultado com freqüência
4- Leia meditando. É melhor uma pequena passagem lida, entendida e aplicada, do que as muitas verdades de texto
longo, vistas superficialmente Salmo 1:2 Antes, tem o seu prazer na lei do SENHOR, e na sua lei medita de dia e
de noite.
5- Leia com disposição de aplicar e praticar a palavra. Tg 1: 2 “E sede cumpridores da palavra e não somente
ouvintes, enganando-vos com falsos discursos”.
6- Memorize versículos e referências. Deuteronômio 11:18 “Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração
e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos”,

ONDE LER
A Bíblia é composta de duas partes: o Antigo Testamento, que foi escrito antes da vinda de Jesus Cristo e
contêm 39 livros, e o Novo Testamento, que foi escrito depois da vinda de Jesus e possui 27 livros. Os livros são
divididos em capítulos e estes em versículos numerados.
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Você deve começar pelos livros do Novo Testamento. Leia o livro de 1º João e, em seguida, os evangelhos de
João e Marcos. Leia os Salmos, porque serão de grande utilidade na sua devocional com Deus. Leia um capítulo de
provérbio por dia. Depois, Atos dos apóstolos, efésios, filipenses e os demais livros da Bíblia.
Para localizar estes livros, consulte o índice que se encontra em uma das 1ªs páginas de sua bíblia. O
importante é ser persistente sistemático. Anote suas descobertas e não tenha receio de sublinhar passagens preciosas.
Escreva na margem das páginas. Uma bíblia marcada é uma bíblia bem aproveitada.
A grande finalidade da leitura bíblica e da oração é Ter uma comunhão íntima com Deus. Através dela
recebemos do Senhor o alimento indispensável ao dia a dia de nossa vida espiritual.

LEITURAS SELECIONADAS
Quando você ...






Estiver enfermo ou em sofrimento – Tiago 5:13. 18 ; João 11:1.45 ; Salmo 6 e 41
Fracasso nos negócios – Salmo 37; Mateus 6:24. 34
Deseja paz interior- João 14 ; Salmo 23 e 91
Sofrer ingratidão – 1 Coríntios 13; Isaías 49:14. 15
Sentir-se provado – Tiago 1:2. 15.

Se você ...







Tiver pecado – Salmo 51; Isaías 53; João 3; 1 João 1:9.
Necessitar de perdão – Lucas 15; Mateus 6:14. 15
Desejar paz e alegria ao lar – Efésios 5:22. 23; 1 Pedro 3:1.12
Quiser aprender a orar – Mateus 6:5: 18; Salmos 23 e 51.
Quiser viver em paz com o próximo – Mateus 5:23. 26; Mateus 7:12; Romanos 12:9.21
Quiser certeza da salvação – João 3; 16.18 e 36; 1 João (a carta inteira).

A grande finalidade da leitura bíblica e da oração é manter uma comunhão íntima com Deus. Através dela
recebemos do senhor o alimento indispensável ao dia-a-dia de nossa vida espiritual.

TENTAÇÃO
Mesmo tendo Cristo em sua vida, você será tentado a pecar. Mas, não desanime, isso é normal. Você pode
aprender a vencer a tentação. Poderá até ser fortalecido através da tentação quando a enfrenta e resiste, Lembre-se a
tentação em si não é pecado. Jesus também foi tentado, mas sem pecar. Hebreus 4:15 “Porque não temos um sumo
sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas; porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas
sem pecado”.
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A tentação é convite para transgredir a lei de Deus. Ela pode tornar o pecado atraente, mas não irresistível ou
inevitável. Você pode recusá-lo com a ajuda do Senhor. A tentação segue a seguinte fórmula publicitária:
A – chamar ATENÇÃO
I - criar

INTERESSE

D - formar DESEJOS
A - pedir

AÇÃO

A tentação começa com um simples pensamento. Esse pensamento torna-se interessante e começa a apelar para os
seus desejos naturais, intensificando-os até o ponto de motivá-lo a agir errado. Antes que isso aconteça, tome uma
posição contra a tentação. Você vencerá!

DEZ DICAS PARA VENCER A TENTAÇÃO
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Reconheça a fonte de tentação. Tiago 1:13. 15 “Ninguém, sendo tentado, diga: De Deus sou tentado; porque
Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. 14 Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado
pela sua própria concupiscência.15Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado; e o pecado,
sendo consumado, gera a morte”. Deus não quer que você peque.
Entenda por que Deus o deixa ser tentado. O Senhor quer fazê-lo forte e sabe que você precisa passar
oposição. Tiago 1:2. 4 “Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, 3sabendo que a
prova da vossa fé produz a paciência. 4 Tenham, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais
perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma”.
Saiba que Deus limita o nível da tentação que você enfrenta. Outras pessoas enfrentam as mesmas tentações
que você enfrenta. Ele não permitirá que a tentação seja forte demais. 1 Coríntios 10:13 “Não veio sobre vós
tentação, senão humana; mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis; antes, com a
tentação dará também o escape, para que a possais suportar”.
Afaste-se dos lugares, práticas, leituras, e pessoas que antes o conduziam ao erro. Certos ambientes devem
ser evitados a qualquer custo. 2 Timóteo 2:22 “Foge, também, dos desejos da mocidade; e segue a justiça, a fé,
a caridade e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor”. Cuidado com o tipo de
entretenimento que escolhe, e o programa de TV que assiste. Salmo 101:2. 3 – “Portar-me-ei com inteligência
no caminho reto. Quando virás a mim? Andarei em minha casa com um coração sincero. 3 Não porei coisa má
diante dos meus olhos; aborreço as ações daqueles que se desviam; nada se me pegará”. Deus quer que você
esteja livre de todos os empecilhos a uma vida vitoriosa!
Faça uma consagração completa ao Senhor. Romanos 12:1 “Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus,
que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional”. Deus
quer toda a sua vida.
Lembre-se de que pertence a Deus e possui o seu poder. Romanos 6:11 “Assim também vós considerai-vos
como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. 12 Não reine, portanto, o
pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências; 13 nem tampouco apresenteis os
vossos membros ao pecado por instrumentos de iniqüidade; mas apresentai-vos a Deus, como vivos dentre
mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. 14 Porque o pecado não terá domínio sobre
vós, pois não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça”.
Cuide de sua forma espiritual. Meditação bíblica e oração diária lhe darão forças para resistir à tentação.
Alimente-se bem, faça exercícios, descanse o suficiente, cuide de seu corpo! Mateus 26: 41 “Vigiai e orai, para
que não entreis em tentação; na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca”. Deus quer que você esteja
forte.
Aprenda a resistir a satanás. Quando você se sentir atraído por algo que está fora dos limites estabelecidos por
Deus poderá dizer: “Não! Sou filho de Deus, em Nome de Jesus me recuso a pensar nessas coisas” Tiago 4:7
“Sujeitai-vos, pois, a Deus; resisti ao diabo, e ele fugirá de vós”. Deus abençoará a sua decisão. !
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9.

10.

Fale de sua tentação a um cristão maduro em quem confia. Escolha um amigo para andar junto com você.
Tornem-se reciprocamente responsáveis. Peça oração quando se sentir fraco. Cobrem fidelidade um do outro.
Abram o coração sobre as tentações que enfrentam. Mateus 18:20 “Porque onde estiverem dois ou três reunidos
em meu nome, aí estou eu no meio deles”. Deus quer lhe dar um companheiro de oração e comunhão.
Se cair... levante-se de novo .Confesse o pecado a Deus e receba seu perdão 1 João 2:1 “Meus fichinhas, estas
coisas vos escrevo para que não pequeis; e, se alguém pecar, temos um Advogado para com o Pai, Jesus Cristo,
o Justo.2 E ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o
mundo”. 1 João 1:9 “Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos
purificar de toda injustiça”.

O TESTEMUNHO
Agora que você tem uma experiência com Cristo, seus colegas devem notar uma diferença em você É provável
que fiquem observando por algum tempo, para ver se você vai permanecer firme, mas não demora vão querer uma
explicação. Você precisa mostrar-lhes, pelo exemplo de sua vida e pelo testemunho verbal, o que Cristo significa
para você.
1 – Conte aos conhecidos o que aconteceu na sua vida. A sua palavra o ajudará a consolidar a sua posição.
Romanos 10:9 “A saber: Se, com a tua boca, confessares ao Senhor Jesus e, em teu coração, creres que Deus o
ressuscitou dos mortos, serás salvo”. Seu testemunho poderá ser usado por Deus para ganhar outros. Não se
preocupe pela falta do conhecimento bíblico agora. O importante é dizer o que aconteceu a você.
2- Peça a Deus a plenitude do Espírito Santo. Jesus disse: Atos 1:8 “Mas recebereis a virtude do Espírito Santo,
que há de vir sobre vós; e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos
confins da terra”. Todos os verdadeiros cristãos têm o Espírito Santo vivendo neles, mas precisam estar sempre
cheios e controlados por esse Espírito. Ele o guiará quanto ao quer dizer e com quem falar. E Ele poderá dar-lhe a
coragem necessária para começar. “Enchei-vos do Espírito” Efésios 5:18.
3- decore alguns versículos bíblicos para reforçar o testemunho. Lucas 19:10 “Porque o Filho do Homem veio
buscar e salvar o que se havia perdido”. João 3:16 “Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu
Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna”. 2 Pedro 3:9 “O Senhor
não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia; mas é longânimo para convosco, não querendo
que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se”. Romanos 3:23 Porque todos pecaram e
destituídos estão da glória de Deus Romanos 5:8 “Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo
morreu por nós, sendo nós ainda pecadores”. Romanos 6:23 “Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom
gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor”. Apocalipse 3:20 “Eis que estou à porta e bato; se
alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele, comigo”.
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4- Testifique para sua família. Atos 16:31 “E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua
casa”. Deus deseja usar você para alcançar os membros de sua família: pai, mãe, irmãos, irmãs, filhos e outros
parentes. É bom reconhecer que às vezes, essas são as pessoas mais difíceis de alcançar. Você precisará de muita
paciência e de sabedoria. Eis algumas sugestões:






Participe normalmente da vida do lar.
Seja honesto, sincero, admitindo sua falha quando errar.
Evite forçar, discutir, pressionar.
Continue orando e confiando nas promessas de Deus.
Não desista! Deus é fiel.
5- Evangelize através da leitura evangélica. Naturalmente, você vai querer levar o evangelho ao conhecimento
do maior numero de pessoas possíveis. Quando não houver oportunidade de falar com a pessoa, deixe com ela um
folheto, e mesmo quando testificar verbalmente, reforce sua palavra com uma mensagem escrita: um livro, um folheto
ou uma revista cristã.
6- Convide as pessoas a visitar sua igreja ou célula. Leve-as a ouvir a Palavra de Deus, sentir o impacto do
Espírito santo e o amor de um grupo de apoio. Romanos 10:17 “De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de
Deus”.

A IGREJA
Um dos grandes privilégios que temos como filhos de Deus é o de pertencer à sua Igreja. Todo crente é
automaticamente membro da igreja mundial de Cristo, e deve também tornar-se membro de uma igreja local. Que é
que precisamos saber sobre isto?
1 – A igreja é a família de Deus, sendo constituída de milhões de crentes espalhados por todo o mundo.
Efésios 2:19 “Sois a família de Deus”. É ali que podemos nos sentir à vontade, falar de nossas alegrias e tristezas,
atender às necessidades uns dos outros, cuidar uns dos outros e levar nossas cargas mútuas. É maravilhoso fazer
parte da família de Deus, e Ter essa vivência de comunhão, em amor, com os irmãos em Cristo.
2 – A Igreja é o corpo de Cristo. Efésios 1:23. Jesus subiu ao céu, mas deixou sua igreja na terra, para sermos
testemunhas dele e concluirmos sua obra. É seu anseio que todos os movimentos desse corpo sejam coordenados
segundo o plano que Ele traçou para cada um de seus membros.

1 Coríntios 12:18 “Mas, agora, Deus colocou

os membros no corpo, cada um deles como quis”. Efésios 2:10 “Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus
para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas”. Cada membro tem sua função definida, e
todas elas são importantes. Deus nos criou a todos de forma a podermos realizar cada um a sua parte. Ninguém
precisa querer imitar outrem. Ele nos dá talentos pelos quais executaremos com eficiência nossa tarefa, e nos coloca
no lugar certo para isso.
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3 – A igreja é edifício de Deus. Efésios 2: 20 edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que
Jesus Cristo é a principal pedra da esquina; 21 no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no
Senhor, 22 no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus no Espírito. O Edifício não é a
casa onde as pessoas se reúnem, Jesus disse que Mateus 18:20 “Porque onde estiverem dois ou três reunidos em
meu nome, aí estou eu no meio deles”. Deus se revela através de seu povo.
4 – A igreja é a noiva de Cristo. Efésios 5:25 “Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, 26 para
santificá-la, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, 27 para apresentar a si mesmo igreja gloriosa,
sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível”. A igreja não é perfeita; mas Jesus a ama
muito e está operando no sentido de aperfeiçoá-la. Assim como uma noiva se conserva pura para o seu noivo, assim
também a igreja é constituída daqueles que abandonam outros deuses e se guardam apenas para Deus.
5 – A igreja é o porta voz de Deus, que proclama sua mensagem por todo o mundo. Efésios

3: 10 “para

que, agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus”.
Deus colocou a igreja no mundo para que ela proclamasse salvação aos perdidos e fortalecesse espiritualmente os
salvos.
6 – A Igreja é o campo de treinamento onde os homens se preparam para o ministério cristão. Efésios 4: 11
“E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e
doutores, 12 querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para edificação do corpo de
Cristo, 13 até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à
medida da estatura completa de Cristo” É o lugar certo para aprendermos a servir à Deus como ele quer.
7 – A Igreja é o exército de Deus para atacar as fortalezas de satanás. Mateus 16:18 “Pois também eu te digo
que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela”
Jesus concedeu autoridade igreja para que ela atue no lugar dele, e em seu Nome.
8 – O próprio Jesus é o cabeça da Igreja. Ele envia impulsos e mensagens a todos os pontos do corpo.
Efésios 1; 22 “E sujeitou todas as coisas a seus pés e, sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja”.
9 – A Igreja se reúne em agrupamentos nas localidades, onde o povo de Deus se ajunta para adorar a Deus,
proclamar sua mensagem, para orar, estudar a Palavra, servir ao Senhor e manter comunhão uns com os outros.
Esses grupos devem Ter governo próprio, devem reproduzir-se para si próprios, e se sustentar com seus próprios
recursos. Se não o fazem, devem esforçar-se nesse sentido. A igreja individual pode ou não fazer parte de uma
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denominação ou associação de igrejas. Todo crente deve ser membro de uma Igreja fiel aos ensinamentos da bíblia e
ao objetivo de cumprir o seu papel no reino de Deus. Atos 2:42 “E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na
comunhão, e no partir do pão, e nas orações”.

COMO SE UNIR A UMA IGREJA
Cada igreja individual possui sua própria estrutura de organização. De um modo geral, porém, qualquer pessoa
que seja realmente convertida e se submeta ao batismo, pode ser membro de uma. Atos 2:38 “Arrependei-vos e
cada um seja batizado...”. Se você deseja unir-se a uma igreja, converse com o pastor, e ele lhe dirá como proceder.
E depois se nos tornar membros... Devemos participar dos cultos assiduamente. Salmo 112:1 “Alegrei-me
quando me disseram; vamos à casa do Senhor”. Hebreus 10:25 “Não deixemos de congregar como é costume de
alguns”
Devemos oferecer nossos serviços. A igreja não é um lugar para se sentar e descansar, mas para servir a Deus,
com os talentos que Ele nos deu.
Devemos contribuir financeiramente com a obra de Deus, por intermédio da igreja. A igreja depende das
contribuições dos fiéis para sua manutenção. Além disso, Deus promete bênçãos espirituais e materiais para aqueles
que demonstram seu amor e dedicação por ele, dando contribuições para sua obra.
Se Jesus amou sua igreja, vamos nós ama-la também, e trabalhar para que se realize todo o plano que Deus tem
para ela.

UMA PALAVRA FINAL
Mateus 28:18 “E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. 19
Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; 20 ensinandoas a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis que eu estou convosco todos os dias, até à
consumação dos séculos. Amém!”.
Para ser um verdadeiro discípulo, você deve fazer outros discípulos. Por que não começar ensinando a uma outra
pessoa o que você está aprendendo neste trilho? Que Deus o abençoe.

George R. Foster
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PRINCÍPIOS ELEMENTARES DA FÉ CRISTÃ
Em primeiro lugar queremos dar a você boas vindas. Temos a esperança de que estudando estas
lições terá uma visão panorâmica da Bíblia e especialmente, do plano que Deus tem para sua própria vida.
VOCÊ PRECISA DE UMA BÍBLIA E DE SABER USÁ-LA.

PRIMEIRA AULA
A CRIAÇÃO DO HOMEM
Nosso estudo começa no livro de Gênesis, pois o livro trata da Criação do Universo. Queremos que
leia o capítulo 1 e 2 deste livro em seguida anote todas as descobertas que fizer e todas as perguntas que
surgirem. Procure falar com outras pessoas sobre estas descobertas e fale ao Pastor ou Professor sobre
suas dúvidas. Caso surge algumas.
É comum pensar que toda pessoa madura, um dia pergunte:
Por que é que eu vivo? Você já fez esta pergunta SIM OU NÃO
Leia Gn. 1:26 e 2:19. Notamos em Gn. 1:26, que ao fazer o homem, Deus o fez de acordo com um modelo,
o homem foi feito á SUA IMAGEM E SEMELHANÇA
Deus Fe-lo assim porque tinha um objetivo para sua Criação.
Qual era este objetivo? PARA DOMINAR SOBRE TODA CRIAÇÃO
Se você respondeu: 1º para ser a imagem e semelhança de Deus e 2º para dominar sobre toda a Criação;
respondeu corretamente.
Para você entender melhor o significado da palavra “imagem”, leia Ef. 4:24. Neste texto as palavras
“imagem e semelhança” foram substituídas por outra expressão:
Que expressão é esta ? VERDADEIRA JUSTIÇA E SANTIDADE
Respondeu Verdadeira Justiça e Santidade? Ótimo.
Em Gn. 1:26 está escrito, façamos O HOMEM A NOSSA IMAGEM E CONFORME A NOSSA
SEMELHANÇA
Em Ef. 4:24, criado em VERDADEIRA JUSTIÇA E SANTIDADE
Leiamos agora Gn. 2:9, o que havia no meio do jardim ? A ÁRVORE DA VIDA E A ÁRVORE DO
CONHECIMENTO DO BEM E DO MAL
O que aconteceria se o homem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal? Antes de responder
leia Gn. 2:16-17 MORTE! OU SEJA SEPARAÇÃO DE DEUS E PROCESSO DE MORTE ESPIRITUAL E
FÍSICA
O que aconteceria se o homem comesse da árvore da vida ? Gn. 3:22-24 VIVERIA ETERNAMENTE.
Concluímos então que Deus desejava que Adão vivesse. ETERNAMENTE.
Baseado neste fato
chegamos à conclusão de que ao criar o homem, Deus desejava que 1º tivesse sua SUA IMAGEM E
SEMELHANÇA. 2º TIVESSE DOMÍNIO, sobre toda criação e em 3º lugar VIVESSE ETERNAMENTE
Queremos mostrar a você algumas referências no Novo Testamento mostrando que a árvore da vida
tipificava JESUS.
Ele veio dar vida eterna. Jo.3:14-15; Jo 6:33,35,40,54; Jo 14:6. Como já temos visto, o desejo de Deus é
que Adão vivesse eternamente, e teria acontecido caso ele comesse da árvore da vida. Muitos anos se
passaram depois da queda de Adão, porém, no tempo certo Deus enviou seu unigênito Filho, com o mesmo
propósito de trazer vida à humanidade que estava perdida no pecado e na morte.
Se Adão comesse da árvore da vida viveria eternamente.
Leia atentamente Jo 3:14-15 e responda:
Todo aquele que CRE em Jesus TEM a vida eterna.
Caso Adão comesse da árvore da vida VIVERRIA ETERNAMENTE.
Quem crê em Jesus tem VIDA eterna.
O fruto da árvore da vida foi o alimento que Adão nunca experimentou, mas eu posso me alimentar dEle.
Jesus é esse alimento. João 6:35.
Quem crê em JESUS nunca terá sede. Quem crê nunca terá FOME Jo. 6:47-48 Jesus é o Pão da vida
(fruto ou alimento). Quem nEle CRÊ tem a vida eterna.
Av. José Ferreira dos Reis, 490 – Shangri-lá – Fones (016) 3945-5057 e 3945-5058(fax)-CEP 14161-100 – Sertãozinho – SP
“Uma Igreja Família: fazendo missões, gerando vidas bem cuidadas, bem amadas e expressando o grande amor de Cristo”.

15

IGREJA MISSIONÁRIA UNIDA DE SERTÃOZINHO
“Comunidade Ágape”
Uma Igreja em Células no modelo M.D.A
Do mesmo modo que a árvore da vida foi colocada no Éden para que Adão e seus descendentes tivessem
vida eterna, Jesus veio ao mundo para nos dar esta mesma vida. Jo. 10
A vida eterna é um presente que Adão perdeu, porém Deus graciosamente tornou a nos oferecê-lo, e tudo
que precisamos para alcança-ló é ter fé no Filho de Deus.
QUESTIONÁRIO:
1 – Que quer dizer a expressão: Imagem e Semelhança?
VERDADEIRA JUSTIÇA E SANTIDADE

2 – Quem primeiro comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal?
EVA

3 – Qual foi o objetivo de Deus ao criar o homem?
1º QUE O HOMEM TIVESSE A IMAGEM E SEMELHANÇA DE DEUS.
2º TIVESSE DOMÍNIO SOBRE TODA CRIAÇÃO. 3º VIVESSE ETERNAMENTE.

4 – Porque Deus colocou no jardim a árvore da vida?
PARA QUE ADÃO E EVA PUDESSEM COMER E VIVER ETERNAMENTE.

5 – Porque é que Deus colocou um anjo vigiando a entrada do jardim?
VISTO QUE O HOMEM HAVIA PECADO SERIA UMA TRAGÉDIA SE VIESSE A COMER DA ÁRVORE
DA VIDA E VIVER ETERNAMENTE EM PECADO.

6 – É possível conseguir a vida eterna ( ter certeza de salvação)?
SIM, MAS SÓ ATRAVÉS DO ARREPENDIMENTO E DA FE NO SENHOR JESUS CRISTO.

DATA: _____/_____/_____
NOME:.____________________________________________________
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SEGUNDA AULA
QUEDA
A primeira desobediência que encontramos na história da humanidade, foi o caso de Adão e Eva.
Ambos desceram do estado original de justiça e santidade para uma vida de pecado. Deus havia
determinado “No dia em que dela comeres certamente morreras”.
Por exemplo: quando morremos fisicamente, somos separados da comunidade dos vivos. Há uma
outra morte, é a morte espiritual conforme Ef. 2:1 e Ef. 4:17-18. Neste estado estão todos quantos não
encontraram a VIDA. Jo. 10:10; 5:40; 20:31. Quem tem Jesus tem a vida. Existe ainda uma outra morte da
qual não há retorno. Rom. 6:23; Ez. 18:4, 20; e por fim Ap. 20:6; 21:8.
Concluímos daí, que a morte tem três estágios:
1- Morte espiritual
2- Morte física
3- Condenação eterna (segunda morte)
Gostaria agora que você enumerasse três conseqüências da queda de Adão. Para isso leia
atenciosamente o capítulo 3 de Gênesis.
A PERDA INOCENCIA; SENSAÇÃO DE MEDO; A CAPACIDADE DE CULPAR O OUTRO;
MULTIPLICAÇÃO DE DORES DO PARTO; SUJEIÇÃO AO MARIDO; A TERRA PASSOU A PRODUZIR
CARDOS E ABROLHOS; PARA COMER DEVEREMOS SUAR NOSSO ROSTO; EXPULSÃO DO
JARDIM.
(três entre as opções acima)
O pecado é hereditário, isto quer dizer que ao nascer já nascemos contagiados pelo pecado. Pois ele entrou
na natureza do ser humano. Não é necessário ensinar uma criança mentir, brigar,..... Do mesmo modo que
você não precisa ensinar um tigre a comer carne. Em Gn.4 temos um relato da corrupção do gênero
humano. Isto tudo ficou claro em um tempo curto.
Vejamos o que Deus afirma sobre este fato:
Gn. 8:21; Is. 48:8; Sl. 58:3
Desde quando temos imaginação má. DESDE A MENINICE.
Desde quando somos transgressores?(desobedientes). DESDE O VENTRE DE NOSSA MÃE
Paulo fala sobre o mesmo assunto em Rm. 3:10-23; leia atenciosamente. Quantos justos há? (v.10)
NENHUM Quantos buscam a Deus? (v.11) NÍNGUÉM Quantos fazem o bem? ( v. 12) NíNGUÉM
Quantos pecaram? ( v.23) TODOS
Nesta altura faço-lhe uma pergunta: Você sabia que é um pecador? ( ) Sim ( ) Não. Como chegou a esta
conclusão? (resposta pessoal)
Estas condições descritas acima são as condições em que todos nascemos neste mundo. Veja Ef.
4: 17-19. Todo ser humano nasce na mesma condição, no que diz respeito ao seu relacionamento com
Deus Ef. 4:18. Sendo “separado da vida” significa que nasce morto ( Ef. 2:1).
Qual foi a principal perda de Adão no jardim do Éden? A VIDA ETERNA.
Já que Adão perdeu a Vida, (e eu perdi nele) de que é que mais preciso? A VIDA ETERNA
Não seja iludido pelo diabo, pensando que seu problema se resolve com uma dose de religião, outra
de boas obras ou observância de certas leis.
De que é que o homem precisa? A VIDA ETERNA
Quem é a vida? JESUS CRISTO DE NAZARÉ
Você tem esta vida? (resposta pessoal)
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QUESTIONÁRIO:
1 – Qual é o significado da palavra morte ?
SEPARAÇÃO.

2 – Há quantos tipos de morte ?
TRÊS
MORTE ESPIRITUAL
MORTE FÍSICA
CONDENAÇÃO ETERNA (SEGUNDA MORTE)
3 – Quando o ser humano se torna pecador ?
DESDE A SUA CONCEPÇÃO

4 – Dê uma explicação de Rm. 6:23
(resposta pessoal)

5 – Enumere três conseqüências do pecado.
1 - PERDA DA INOCENCIA
2 - DORES MULTIPLICADA PARA DAR A LUZ,
3 - PERDA DA VIDA ETERNA.
6 – Onde podemos encontrar vida ?
SOMENTE EM JESUS

7 – Você tem certeza de vida eterna ?
SIM ou NÃO

DATA: _____/_____/_____
NOME:.____________________________________________________
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TERCEIRA AULA
PROMESSA DE RESTAURAÇÃO
Não adiantaria mostrar quão feio, perigoso e nojento é o estado do homem sem Deus, se não
provasse um remédio para este mal. A misericórdia de Deus se manifestou imediatamente após a queda de
Adão. Gn. 3:15 é a primeira promessa que Deus fez no sentido de recuperar o homem. O descendente da
mulher é Jesus. O descendente da serpente é o diabo. De acordo com este versículo, o diabo iria causar
certas dificuldades a Jesus (Ferir-lhe o calcanhar ), mas Jesus iria definitivamente acabar com o seu
domínio, pisando-lhe na cabeça.
O descendente da mulher é o SENHOR E SALVADOR JESUS CRISTO. O diabo feriu o calcanhar
de Jesus, através das tentações, perseguições da própria cruz. Porém, Jesus ao ressuscitar dentre os
mortos desferiu-lhe um golpe mortal “PISOU-LHE NA CABEÇA”. Jesus feriu a cabeça do diabo através da
sua morte e RESSURREIÇÃO DENTRE OS MORTOS.
CUMPRIMENTO DA PROMESSA
Muitos anos se passaram, porem no tempo determinado, Deus enviou Seu Filho. Gl 4:4-5; Jo. 3:16,
I Jo. 4:9; Rm. 8:32. Depois escreva em suas próprias palavras um ressumo deles. DEUS AMOU O MUNDO
DE TAL MANEIRA QUE NÃO POUPOU NEM MESMO O SEU FILHO ENTREGANDO-O PORA NOS
REMIR E RECEBERMOS A ADOÇÃO DE FILHOS.
Gl. 4: 4-5 Deus enviou seu Filho NASCIDO DE MULHER E SOB A LEI para RESGATAR, os que
estavam DEBAIXO da lei.
I Pe. 3: 18 porque também CRISTO padeceu UMA vez pelos pecados
O JUSTO pelos
INJUSTOS para LEVAR-NOS A DEUS.
Isaías 52:13 até 53:12 (Ler e Meditar).
Informamos anteriormente que o homem foi criado tendo Deus como modelo. O caráter primitivo do
homem era “Justiça e Santidade”. Houve nesta época o que chamamos de queda, quando por escolha
própria o homem caiu tanto espiritualmente, como física, moral e psicologicamente.
A queda do homem não foi só ESPIRITUAL mas física e moralmente.
As dores e enfermidades encontraram portas abertas para o corpo e a mente do homem.
Queremos aqui considerar um segundo aspecto da semelhança de Deus. Deus é Triuno, isto não
significa a existência de três deuses, porém uma unidade em três manifestações, pois Deus se revelou a si
mesmo como Pai, Filho, e Espírito Santo, mas Ele nunca deixou de ser um único Deus.
DEUS COMO PAI: domina sobre tudo.
DEUS COMO FILHO: Realiza tudo.
DEUS COMO ESPIRITO SANTO: preserva tudo.
O homem criado à semelhança de Deus, também é triuno: espírito, alma e corpo ( I Tess. 5-23; Hb. 4:12 )
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As conseqüências da queda, atingiram o homem no seu Todo fazendo ele sofrer profundamente tais
conseqüências de seu pecado.
O espírito humano que deveria ser habitação de Deus foi desocupado e a comunhão com o criador
foi perdido, vindo imediatamente à morte espiritual e o homem foi separado de Deus e expulso do jardim do
ÉDEM (Gn. 3.22-24, Is. 59:1-2 ).
A alma que deveria ser cheia de bons pensamento ( Fl.4:8) fé ( Rm.10:10 ) ; passou a ser sede de
maus desígnios ( Gn. 6:5 ) de ansiedade , medo, etc., tornando-se agressivo para se auto-proteger .
NOTA - o medo é a ausência de Cristo no coração, pois a presença de Cristo remove a ação
do medo ( I Jo. 4:18) . Muitas vezes para compensarmos o medo, sentimos necessidade exagerada
de agradar a Deus, através de muita dedicação e muita consagração e mais nada.
Disso irá satisfazer o seu coração, pois nossa justiça é trapo de imundícia na presença do Senhor (
Is. 64:6).
O corpo que deveria ser instrumento de justiça passou a dominar sobre a alma e o espírito ( Gl.
5:19-22), servindo a si mesmo e consequentemente ao diabo e como resultado foi amaldiçoado com dores,
enfermidades, cansaço físico e finalmente a morte.
O homem é ESPÍRITO, alma e corpo. Na queda, não somente o espírito foi atingido, mas também
a ALMA e o CORPO
Cite duas conseqüências da queda na área do espirito:
1) INCAPACIDADE DE TER COMUNHÃO COM DEUS
2) ADORAÇÃOFRACA OU INEXISTENTE
Espírito, ALMA e CORPO são as três partes que compõem o homem total ( I Tess. 5:23 ).
O sacrifício de Jesus tinha por objetivo salvar o homem, e não somente livra-lo do inferno, como se
a salvação fosse seguro contra incêndio.
Is. 53:4-5, fala da restauração do corpo. Ele (JESUS) levou sobre si as nossas TRANSGRESSÕES
e as nossas DORES E ENFERMIDADES tomou sobre si.
Is. 53:5 fala: Ele foi transpassado pelas. NOSSAS TRANSGRESSÕES e moído pelas NOSSAS
INIQUIDADES. Aqui trata especialmente do pecado ( questões espirituais).
Is . 53:5 (b) - O castigo que nos traz a paz ESTAVA sobre ele (Jesus). Aqui fala recuperação da
alma.
Não é apenas o espírito que será salvo, mas o homem em seu todo. A salvação foi potencialmente
realizada por Cristo há mais de dois mil anos atrás, quando Ele morreu, dando a sua vida em lugar do
homem culpado, a fim de satisfazer a justiça divina. O sacrifício de Jesus Cristo foi o amor derramado em
favor do homem pecador, pois Jesus veio buscar e salvar o que havia perdido ( Mat. 18:11).
Is. 53:7 - Ele (JESUS) foi OPRIMIDO e AFLIGIDO , mas NÃO ABRIU a boca. É fato notável e
interessante que o profetizado desta profecia (JESUS), é o único no velho Testamento que sofreu em
silêncio, e sem queixar da injustiça dos seus perseguidores. Repetidamente o salmista confessa o seu
pecado perante Deus ( Sal. 5l ). Vemos também os queixumes de Jó; temos as lamentações do Profeta
Jeremias, mas Jesus é o único varão que tanto sofreu sem se queixar ou sem abrir a boca. Isso aconteceu
porque Ele se entregou voluntariamente ao Senhor, e sabia que estava sofrendo por causa dos pecados da
humanidade e não dos seus próprios pecados.
I Pe. 2:21 - Cristo sofreu EM NOSSO lugar.
I Pe. 2:22 - o qual (Cristo) não COMETEU PECADO E NEM ABRIU A SUA BOCA
Rm. 4:25 - Jesus foi entregue por causa DOS NOSSOS PECADOS e ressuscitou por causa DA
NOSSA JUSTIFICAÇÃO. Quando Deus anunciou a José o nascimento de Jesus, Ele explicou em Mat.
1:21 - lhe porás o nome JESUS porque ELE SALVARÁ o meu povo dos SEUS PECADOS.
O pecado não trouxe somente o inferno como conseqüência; mas trouxe dores, enfermidades,
morte, ansiedade, medo, insegurança, etc. Salvar do pecado significa salvar de todas estas conseqüências.
Tudo que Adão perdeu na queda podemos readquirir em Jesus Cristo pela fé. Paz e segurança deverão
encher nossa alma quando recebemos Jesus. Quanto nosso corpo, Deus providenciou uma ressurreição
futura (ICor. 15:51-55 ).
Nosso espírito volta a ser habitação de Deus logo que recebemos Jesus em nosso coração (VIDA)
Jo. 1:12 ; Rm. 8:11; I Cor. 6:19; Is. 57:15, Is: 66:2
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QUESTIONÁRIO
1 – Quando é que a salvação é real para nós ?
QUANDO EU TOMO POSSE DELA PELA FÉ NO SACRIFÍCIO QUE JESUS FEZ, ME ARREPENDO,
CREIO E CONFESSO MEUS PECADOS.

2 – Qual é o verdadeiro significado da palavra salvação ?
LIVRAMENTO, RESTAURAÇÃO DO HOMEM PECADOR.

3 – Quando recebemos Jesus, o que acontece em nossa alma ?
ELA ENTRA NUM PROCESSO DE RESTAURAÇÃO A MEDIDA QUE NOS ALIMENTAMOS DA
PALAVRA DE DEUS. ORAMOS, PARTICIPAMOS DA COMUNHÃO COM OS IRMÃOS E
AMADURECEMOS NA FÉ.
4 – Onde Deus habita ?
DEUS HABITA NOS CÉUS E TAMBÉM NOS CORAÇÕES QUEBRANTADO E CONTRITOS
Ef 3:17 - Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações; a fim de, estando arraigados e
fundados em amor,
Is.57:15 - Porque assim diz o Alto e o Sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é Santo: Num
alto e santo lugar habito; como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito
dos abatidos, e para vivificar o coração dos contritos.
5 – Qual é o plano que Deus tem para a salvação do nosso corpo?
NÓS PODEMOS RECEBER CURAS AQUI COMO MILAGRE ALGO SOBRENATURAL, PORÉM A
SALVAÇÃO DEFINITIVA DO CORPO É A RESSURREIÇÃO DOS MORTOS.
(Para confirmar é só ler o capítulo 15 de I Corintios)
6 – Citar duas conseqüências do pecado na área da alma humana.
CULPA, MEDO, ACUSAÇÃO DEPRESSÃO ETC.

DATA: _____/_____/_____
NOME:.____________________________________________________
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QUARTA AULA
SÓ JESUS SALVA O PECADOR
Conforme vimos na terceira aula, Jesus sacrificou a sua vida em nosso favor. Sendo que só
Jesus fez este sacrifício, só Ele pode salvar o homem do pecado. Jesus é a única autoridade no assunto da
salvação. Vejamos o que diz a sua palavra:
I Tm. 1:15 Quem é que veio ao mundo?.JESUS
O que é que Jesus veio fazer? SALVAR OS PECADORES Você é um pecador? (pessoal) Você está
salvo ou perdido? (pessoal) Por quê? (resposta pessoal).
Hb. 7:22-25. Quem é que pode salvar perfeitamente? ( totalmente) SOMENTE JESUS
Já que Jesus pode salvar totalmente, teria necessidade de alguém ajudá-lo? NÃO
Mt. 1:21 Qual é o significado do nome Jesus? .SALVADOR.
Você já foi salvo dos seus pecados? (pessoal)
Quem é que pode salvar você ? SOMENTE JESUS
Porque somente Jesus pode salvar o pecador? PORQUE SOMENTE ELE FEZ O
SACRIFÍCIO PERFEITO DERRAMANDO SEU SANGUE PURO PARA PAGAR PELA NOSSA
SALVAÇÃO.
At. 4:10-12. Qual o único nome (pessoa) que tem poder de salvar ? JESUS.
Qual é o único MEDIADOR entre Deus e você ( intercessor ) JESUS.
Se Jesus é o único, logo Maria.NÃO é intercessora. Ela não pode salvar ninguém, pois ela admitiu
precisaVA de um salvador.
Lc. 1: 46-47 . Maria NÃO podia salvar a si mesma . Já que não podia salvar a si mesma,
como poderia ser co-salvadora?
Hb. 7:25, Se Jesus pode salvar totalmente, logo. NÃO precisa de ajudante. Devemos
reconhecer que Maria era Virgem, (até o nascimento de Jesus ) santa e temente a Deus; Não mediadora.
I Tm. 2:5 Pois só há UM mediador. Se Jesus é MEDIADOR , e só existe um mediador ; Fica
claro que ninguém mais pode ocupar esta posição de MEDIADOR. ( intercessor ). Por este motivo qualquer
salvação que não é totalmente oferecida por Cristo é falsa. O próprio Senhor afirmou “NINGUÉM VEM AO
PAI SENÃO POR MIM”. Jo. 14:6
COMO OBTER CERTEZA DA SALVAÇÃO
Não é presunção alguém dizer que tem certeza da salvação, se tiver uma base certa, isto é,
uma fé viva na pessoa e no sacrifício de JESUS CRISTO.
Quem ouve a MINHA PALAVRA e crê naquele QUE ME ENVIOU tem a VIDA ETERNA e
não entrará em condenação, mas passou da MORTE para a vida. João 5:24
Você já ouviu a palavra de Deus? (pessoal)
Você crê em Jesus? (pessoal)
(Crê que só Ele pode salvar ).
O que você tem agora? A VIDA ETERNA.
Jo. 3:36 Aquele que CRÊ no Filho TEM a vida eterna. Você crê no Filho de Deus ?
(pessoal)
O que é que você tem agora mesmo ? (pessoal)
Devemos notar que o verbo ter está no presente. Significa, “ ter “ agora MESMO . Além
disso, é o próprio Jesus que promete, Ele não mente.
I Jo. 5: 11-12 O que é que Deus nos deu? A VIDA ETERNA Onde está a vida? EM SEU
FILHO JESUS Você tem Jesus? (pessoal)
Quem tem Jesus, tem mais alguma outra coisa? TEM A VIDA ETERNA.
Jo. 3:16 Qual foi o presente que Deus ofereceu ao mundo? O SEU ÚNICO FILHO
O que acontece com todos quanto crêem nEle? TEM A VIDA ETERNA
(Jo.1:12 )
Quem é realmente filho de Deus? AQUELES QUE RECEBEM JESUS COMO SEU
SALVADOR.
Você já recebeu Jesus pela fé? (pessoal) Então você tem Jesus? (pessoal) Quem tem
Jesus, tem A VIDA ETERNA Então você tem a vida eterna.
Agora, agradeça a Deus por este esclarecimento e não deixe o diabo enganá-lo, tentando
levá-lo a confiar em obras, ou em certas regras que as igrejas têm; não confie em si nem em seus esforços
ou inteligência. Confie unicamente em Jesus e no Seu sacrifício.
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A salvação só é alcançada pela fé em Cristo. Quando for tentado pelo diabo, volte a estudar
esta lição e renove sua fé em Cristo.
QUESTIONÁRIO
1 – Quem é a única pessoa que pode salvar os pecadores?
O SENHOR JESUS CRISTO

2 – Há necessidade de alguém ajudar na salvação?
O SENHOR JESUS TEM GRAÇA E PODER PARA NOS SALVAR SEM AJUDA DENINGUÉM.

3 - Qual é o significado da palavra JESUS?
SALVADOR.

4 – O que significa a palavra MEDIADOR?
INTERCESSOR ADVOGADO AQUELE QUE AJUDA...

5 – Porque Maria não pode ser intercessora?
PORQUE ELA NÃO PODIA SALVAR A SI MESMA, E SOMENTE JESUS MORREU PARA NOS SALVAR.

6 – É possível ter certeza de salvação?
SIM DESDE QUE TENHAMOS UMA BASE BÍBLICA CORRETA.

7 – Baseado em que você faz esta afirmação? (acima )
BASEADO NOS ENSINOS DO PRÓPRIO SENHOR JESUS E DO APÓSTOLO PAULO.

8 - Você já recebeu a Jesus?
(resposta pessoal)

9 - O que é que você tem agora?
(resposta pessoal)

DATA: _____/_____/_____
NOME:.____________________________________________________
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QUINTA AULA
A SALVAÇÃO DO PECADOR
Esta escrito na palavra de Deus; porquanto há um só DEUS e um só MEDIADOR entre
Deus e os homens JESUS CRISTO Homem. ( I Tm. 2:5 ). Jesus Cristo disse de si mesmo o seguinte: Eu
sou o CAMINHO e a VERDADE e a VIDA; Ninguém vem ao Pai senão por mim. ( Jo 14:6 ). O Apóstolo
Paulo disse: Fiel é a Palavra e DIGNA de toda ACEITAÇÃO que.JESUS CRISTO veio ao mundo para
SALVAR os.PECADORES dos quais eu sou o PRINCIPAL ( I Tm. 1:15 ).
Sendo que somente Jesus Cristo pode salvar o pecador e qual quer pessoa pode ser salva,
surgem duas perguntas:
1ª - Que devo fazer para ser salvo?
2ª - O que acontece em minha vida como prova de que sou salvo?
Vamos a primeira pergunta: Queremos mostrar a você, pela Bíblia, alguns elementos
importantíssimos para a salvação daqueles que são sinceros e desejam esta segurança.
O primeiro elemento é a fé viva em Jesus e no sacrifício que Ele fez na cruz do calvário,
dando sua vida em favor do pecador. Por que PELA GRAÇA sois salvos, por meio da FÉ. Ef. 2:8. Se é pela
graça que somos salvos, significa que não devemos pagar absolutamente nada pela salvação. Não
devemos nem mesmo tentar ganhar o céu ou comprá-lo pelas boas obras praticadas por nós, pois as obras
sem fé salvadora em Jesus Cristo, não são pagamentos pela salvação, pois essa salvação que Deus nos dá
é gratuita ela nos é dada unicamente pela fé na morte sacrificial do Senhor Jesus.
As velas, rezas, missas, orações, etc. não têm valor algum e são inúteis para a salvação do
pecador, pois somente Cristo é o Único meio de salvar o homem de seus pecados. A religião também não
salva ninguém e nem mesmo as boas coisas que fazemos não são garantias para levar alguém para o céu,
pois está escrito : Sabendo contudo, que o homem. NÃO É JUSTIFICADO.
por OBRAS DA LEI. , e sim mediante a. FÉ EM JESUS CRISTO.. Gl 2:16.
Ainda que sejamos pessoas de bom coração e que não haja nenhum vício e nenhuma
maldade em nosso coração, também isso não garantirá a nossa salvação eterna, pois o profeta Isaias diz:
Todas as nossas JUSTIÇA são como TRAPOS DE IMUNDÍCIA ( Is 64:6 ).
A salvação é somente pela fé em Jesus Cristo, o Apóstolo Paulo disse: Crê no SENHOR e
será.SALVO tu e tua casa ( At. 16:30-31 ).
Está escrito que sem FÉ é impossível AGRADAR a Deus. (Heb. 11:6 ).
NOTA - A salvação dada por Deus, e que tira o homem da condenação do inferno,
levando o homem arrependido aos céus, só pode ser recebida e experimentada pela fé em Jesus
Cristo, pois não existe outro mediador entre Deus e os homens.
Somente Jesus leva o homem a Deus, pois Ele mesmo disse: Ninguém VEM ao Pai, senão
POR MIM Jo. 14:6.
Você não deve confundir fé com sentimentos. É muito gostoso sentir a presença de Deus e
sentir alegria no louvor e na oração, mas fé é superior a tudo isto. Os sentimentos, a alegria, as emoções e
a inteligência cooperam juntos, e tudo isto deve estar unido com a fé, pois do contrário, não terão valor
algum sem a fé verdadeira no Deus vivo. A verdadeira fé não olha para dentro nem para as circunstâncias,
mas olha para Jesus Cristo: ( Heb. 12:2 ) Olhando PARA JESUS CRISTO o Autor e Consumador DA FÉ.
.
Quando começamos a olhar para dentro de nós mesmos, procurando alegria ou quando
olhamos os problemas, doenças, dificuldades, etc. nós começamos a afundar no mar da dúvida, assim
como o Apóstolo Pedro começou a afundar no mar quando tirou os olhos de Jesus. ( Mat. 14:22-32 ). A fé
não significa ausência de problemas, mas ela dará a você a paz do Senhor Jesus, pois Ele mesmo disse:
Estas coisas vos tenho dito para que tenhais PAZ.
No mundo passais por AFLIÇÕES .mas tende BOM ANIMO, eu VENCI o mundo. ( Jo. 16:33). Quando as
coisas não forem bem em sua vida, a verdadeira FÉ lhe dará paz, segurança e calma. Essa fé verdadeira
não depende de circunstâncias favoráveis, prosperidade, coisas materiais, saúde etc. A fé verdadeira só
depende de um fato: Crer exatamente no que Deus diz em sua Santa Palavra e crer que Ele é poderoso
para cumprir o que prometeu ( Num. 23:19 ). Paulo escrevendo aos crentes que estavam na cidade de
Roma diz que a verdadeira fé surge quando ouvimos a Palavra de Deus e a obedecemos. - Leia Rm. 10:
14-17 - Por esta razão, você precisa ler a Palavra de Deus e estudá-la, pois ela será benção em sua vida.
1ª - Ela guardará você do pecado ( Sl. 119: 9-11 ).
2ª - Ela dará prosperidade espiritual para você ( Sl. l; Js. 1:8. ).
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3ª - Ela dará sabedoria para você vencer o poder das trevas e toda acusação de satanás. (
Ap. 12:9 - 11). NOTA: A maneira de você permanecer na fé é escolher sempre crer no amor que Deus tem
por você. Feche os ouvidos para a voz da incredulidade e da zombaria e abra o seu coração para Deus. É
bom você meditar em Prov. 13:20.
Outro acontecimento importante que vem antes da salvação é o arrependimento de seus
pecados, pois Jesus quando começou a pregar, Ele começou o Seu ministério dizendo: ARREPENDEI-VOS
e CREDE no evangelho (Mc. 1:15 ), e o Apóstolo Paulo disse que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus,
para SALVAÇÃO de todo aquele que CRÊ. Rm. 1:16.
O arrependimento é o ato pelo qual as pessoas reconhecem que são pecadoras, pois a
Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. ( Rm . 3 :23 ) . O verdadeiro
arrependimento leva você a dar as costas para o pecado e voltar-se para Deus. leia Lc. 15:11 -32. O
verdadeiro arrependimento não é a mesma coisa que remorso. O céu está cheio de pessoas que se
arrependeram realmente enquanto que o inferno está cheio de pecadores que sentiram apenas remorso.
O rico no inferno clamou por misericórdia e queria que Lázaro fosse avisar da existência do
inferno para que elas não fossem para aquele lugar de tormento. Esse rico estava dominado pelo remorso,
mas era tarde demais para se arrepender. Lc. 16: 22-31.
Aqueles que se arrependeram agora irão para o céu, mas os que não se arrependerem
agora, um dia irão chorar, lamentar e ranger os dentes, mas será tarde demais. ( Mt. 13:42-50 - Lc. 13:28 ).
O remorso é um beco sem saída , Foi por isso que Judas Iscariotes se suicidou. ( Mt. 27:3-5), mas o
arrependimento verdadeiro é o caminho da salvação. O remorso é a tristeza do mundo que produz morte; e
o arrependimento é a tristeza segundo Deus que leva o pecador para a salvação. ( II Cor. 7: 10 ).
Quando você começa a estudar a bíblia e crê nela, o Espírito Santo vai trabalhando em seu
coração e o prazer que você tinha pelo pecado começa a incomodar a alma e você sente tristeza e deseja
abandonar todo o mal caminho e seguirá Jesus, crendo que o sangue do filho de Deus purifica de todo
pecado, pois está escrito: O sangue de JESUS Seu filho, nos PURIFICA de todo PECADO. ( I Jo. 1:7 ) .Se
você quer ser liberto do poder do pecado é bom saber que o arrependimento não é uma opção, mas ele é
necessário . Deus notifica aos HOMENS que em toda parte se ARREPENDAM porquanto estabeleceu um
dia em que HÁ DE JULGAR O MUNDO com justiça . ( At. 17:30, 31 ).
O arrependimento é o caminho de volta para Deus, pois o pecado faz separação entre você
e Deus. ( Is.59:1-2). O arrependimento dos pecados cometidos leva a um terceiro passo para a salvação, ou
seja, a confissão dos pecados. Está escrito: OS que ENCOBREM as SUAS TRANSGRESSÕES nunca
PROSPERARÁ mas o que as CONFESSA e DEIXA alcançará MISERICÓRDIA. ( Pv. 28: 13 ).
Deus promete perdoá-lo de todo pecado cometido se você confessá-lo. Isto não quer dizer que você deva
confessar seus pecados ao padre, pois o padre não tem nada a ver com a ofensa que você praticou contra
Deus e contra seu próximo. Você deve confessar seu pecado somente a Deus a aquelas pessoas a quem
você ofendeu e pedir perdão. Seria bom se você lesse sobre este assunto em I Jo. 1:9; Mat. 5:23-24 e
18:15. Em seguida faça um propósito em seu coração de abandonar tudo que desagrada o coração de
Deus.
Abandone todos os objetos de macumbaria, consultas aos mortos freqüência aos centros
espíritas, etc.., pois todas estas coisas são odiadas por Deus. Leia: Lev. 19:31; e 20:6; Deut. 18:9-14; II Reis
21:6; Is. 8:19; Jer. 29:8-9. Abandone também a vida imoral, as revistas pornográficas, roubos, prostituição,
jogos de azar, bebidas alcóolicas e todo tipo de palavra suja. Leia Ef. 4:25-32; Ef. 5:1-13. Não é necessário
que você se torne um místico e enigmático procurando pecado que não existe em sua vida. Tudo que é
pecado está escrito de maneira clara na Palavra de Deus vou fornecer a você apenas algumas listas, que
lhe servirão de orientação. ( I Cor. 6:9-l0; Gl. 5:17-21; Ap. 21:8 e 22:15 ) È bom você enumerar todos os
pecados cometidos e confessá-los a Deus e abandoná-los, peça perdão ao Senhor e creia que Ele perdoou
você, pois Ele tem prometido perdoar o pecador arrependido e que confessa os pecados cometidos. Se
confessarmos NOSSOS PECADOS Ele é FIEL e JUSTO para PERDOAR OS NOSSOS pecados e NOS
PURIFICAR de toda INJUSTIÇA. ( I Jo. 1:9 ). Leia também II Cr. 7:14-16; I Jo. 2:12. Mq. 7:18-19.
Após sua fé, arrependimento, confissão e abandono de todos os pecados, você deve dar
um passo importantíssimo na sua vida cristã. Jesus Cristo, depois de sua ressurreição e antes de voltar aos
céus, ordenou que todo aquele que cresse , fosse batizado. Mc. 16:16. O batismo representa, através de
símbolo visível, a morte e sepultamento e a ressurreição de Cristo, como também a nossa morte com Ele
para a antiga vida de pecado, nosso sepultamento na semelhança de sua morte e nossa ressurreição para
andarmos com Ele na nova vida. Está escrito: Fomos, pois SEPULTADOS COM ELE PELO BATISMO na
morte para que COMO CRISTO RESSUSCITOU DOS MORTOS ANDEMOS EM NOVIDADE DE VIDA.
Rm. 6:4. Vai ser útil a você ler todo o capítulo seis da carta de Paulo aos romanos.
O batismo é obrigatório para todos os que crêem por duas razões:
1ª - É uma ordem dada pelo Senhor Jesus Cristo. Mc. 16:16.
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2ª - Foi praticado pelos apóstolos. At. 2:38-41 e 10:44-48.
Ninguém pode ser salvo sem o arrependimento e a fé. Logo que estes elementos aparecem
na vida da pessoa, ela deve ser batizada imediatamente, pois lemos no livro dos Atos dos Apóstolos que
quando o mordomo da rainha dos etíopes entendeu o plano de salvação e aceitou a salvação em Cristo
Jesus, ele desejou ser batizado imediatamente. Leia Atos 8.
Respondendo agora a sua 2ª pergunta (Começo da lição ):
1 - A Bíblia diz que você se torna morada de Deus; Se alguém me ama, guarda A MINHA
PALAVRA e meu Pai o AMARÁ e viremos para ele e FAREMOS nele MORADA ( Jo. 14:23 ).
2 - Você se torna filho de Deus pela fé em Jesus Cristo; pois antes você era apenas alguém
criado por Deus, portanto você não era filho de Deus, mas apenas criatura. A palavra de Deus diz: Pois
TODOS sois FILHOS DE DEUS mediante a FÉ EM CRISTO JESUS (Gl. 3:26) Leia Jo.1:12.
3 - Você é liberto do reino das trevas. Ele (Deus) nos libertou do IMPÉRIO DAS TREVAS .e
nos TRANSPORTOU para o REINO do Filho ( Jesus ) do seu amor. Col 1:13.
4 - Você tem o seu pecado perdoado agora mesmo. Está escrito - Filhinhos, eu vos escrevo,
por que SEUS PECADOS SÃO PERDOADOS por causa do seu nome ( nome de Jesus ). I Jo. 2:12. Leia
Heb. 8:12.
DEUS ABENÇOE VOCÊ.

DATA: _____/_____/_____
NOME:.____________________________________________________
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SEXTA AULA
PASSOS DA FÉ
Estamos concluindo esta série de estudos. Conforme sugerimos no título, estas lições são
apenas elementares. São o BÊ-A-BÁ da Bíblia. A Bíblia é um livro fantástico, seus assuntos são
fascinantes. É o livro mais perseguido, porém o livro mais divulgado e estudado em todo mundo, por todas
as classes sociais e culturais. Quanto mais nos aproximamos do tempo do fim, suas profecias vão de
cumprindo, mais aceleradamente e seu estudo se torna cada dia mais atrativo.
Fizemos questão de mostrar que antes do batismo acontece fé, arrependimento, confissão
e perdão. Desde que estes elementos são reais em sua experiência, você é salvo e não deve duvidar disto;
pois é a promessa do Senhor.
Depois de sua salvação você deve dar certos passos, não para ser salvo, é a estrada
natural por onde passa os salvos desenvolvendo a salvação ( Fl 2:12 - V. atualizada ). Assim como o trem
só anda sobre os trilhos. O salvo só pode andar no caminho preparado por Deus. É o caminho de sua
vitória. Todos os que sinceramente desejam viver uma vida de vitória, crescer na graça e no conhecimento
de Deus, deve começar a dar esses passos de fé assim como se você estivesse atravessando um pequeno
riacho, pulando de pedra em pedra, até sair do outro lado.
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1º - BATISMO - O batismo é símbolo do sepultamento. O crente é considerado morto para o
mundo ( Rm. 6:6-7 ) porque aquele que está. MORTO está justificado do pecado. Claro, quem morreu não
tem mais dívidas a pagar. Assim como o defunto deve ser sepultado, aquele que morreu em Cristo é
sepultado nas águas, e levantado como Cristo levantou dos mortos para a sua nova vida ( Rm. 6:4 ). O
batismo põe um limite entre a vida velha e a nova vida. ( II Co. 5:17).
O batismo simboliza SEPULTAMENTO. O crente é considerado MORTO para o mundo.
Assim como um defunto deve ser SEPULTADO o crente deve SER BATIZADO. O batismo também marca
o limite entre a ANTIGA vida e a nova VIDA que o salvo irá viver, além de ser também um testemunho
público que o batizando dá perante seus amigos e parentes.
2º - COMUNHÃO - O Salmo 133 dá grande ênfase à vida comum dos crentes. É vivendo em
comunhão que aprendemos a orar, exortar, alegrar, servir, compartilhar nossas dificuldades e encontrar
soluções.
3º - CEIA - É importantíssimo a participação da ceia do Senhor. Os crentes primitivos
reuniam todos os domingos e ceavam. Ao participar da ceia você está de forma clara testemunhando: 1º
Que tem um compromisso com Cristo. 2º Que está esperando sua volta. ( I Co 11:23-26 ).
4º - DÍZIMO - O modelo que Deus ensinou para arrecadar dinheiro na igreja foi o dízimo e
as ofertas alçadas. ( Ml. 3:8-10 ) Dízimo significa a décima parte de nossa renda; oferta alçada significa
ofertas altas, valiosas etc. É o contrário de esmola ou sobra. Há muita gente que dá esmola para Deus e
não oferta. Claro que se a pessoa ganha relativamente pouco, sua oferta alçada também será reduzida
como a da viúva pobre. ( Lc. 21:1-4). Devemos notar que não deu sobra. (Ml. 3:8-10) De que modo
roubamos a Deus? QUANDO NÃO DIZIMAMOS E QUANDO NÃO DAMOS OFERTAS ALÇADAS
(VALIOSAS). Para onde Deus deverá mandar o ladrão no dia do juízo final? Para o céu ( ) ou para o
inferno (X) . Porque é que Deus amaldiçoa certas pessoas? PORQUE SÃO INFIÉIS NOS DÍZIMOS E
OFERTAS ALÇADAS, ROUBANDO A DEUS.
Porque outras são abençoadas? PORQUE HÁ
PROMESSAS DE DEUS PARA AQUELES QUE SÃO FIÉIS NOS DÍZIMOS E OFERTAS. (Ml. 3:10).
O que é que você precisa fazer para atrair a benção de Deus ? SER FIEL A DEUS
TRAZENDO SEUS DÍZIMOS E OFERTAS ALÇADAS.
Grande quantidade de pessoas ficam muito
desanimadas quando ouvem falar em dízimos. O diabo põe mil interrogações na mente das pessoas. Para
destruir estas interrogações eu proponho uma só questão. Desafio qualquer pessoa a investigar a vida dos
crentes de minha igreja, entre aqueles que são fiéis. Procure entre eles um que se tornou mais pobre depois
que passou a trazer os dízimos ao Senhor. Todos eles são felizes porque gozam da bênção da provisão e
da prosperidade que Deus dá diariamente. Mt 23:23 - Hb 7
5º - SERVIÇO - A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Lc. 10:2. Infelizmente é
uma minoria dos crentes que trabalham. Quero desafiá-lo a perguntar: Em que posso ser útil? Se todos
trabalharmos, haverá menos serviço para cada um. Há muito serviço para ser feito, por exemplo: para fazer
esta apostila, cuidar do templo, do equipamento, distribuição de folhetos, etc.
Além disso, há o evangelismo pessoal; sem exceção todo crente precisa evangelizar.
Comece orando, depois fale para as pessoas sobre sua fé, sobre Jesus e a vida nova que ele oferece.
Espere resultados. (Dn 12:3) Os que a muito ensinam a JUSTIÇA refulgirão como as estrelas SEMPRE e
ETERNAMENTE.
(Tg 5:20) Aquele que fizer converter do erro do seu CAMINHO um PECADOR salvará
da MORTE UMA ALMA e cobrirá multidões de pecados. Convide a pessoa a vir na igreja, caso ela se
oponha, ofereça este cursinho para ser feito em casa, ofereça também a sua ajuda. Faça isso com muita
oração e súplica a favor da pessoa.
Tomando estes passos você estará dando provas de que reconhece Jesus como seu
Senhor. Isto é o que ele espera de cada discípulo ( II Co. 5:15 ) Ele morreu por todos para que os VIVEM
não VIVAM MAIS PARA SI, mas para aquele que por eles MORREU E RESSUSCITOU
(Rm. 14:8 ) Porque, SE VIVEMOS para o SENHOR VIVEMOS; se morremos, PARA O SENHOR
MORREMOS. De sorte que ou VIVAMOS ou MORRAMOS somos do Senhor.
Sentimos um grande prazer por você ter concluído este cursinho, podemos lhe oferecer
outro se assim o desejar, porém se deseja realmente aprofundar na Bíblia convidamo-lhe a participar de
nossa escola dominical, culto de estudos bíblicos e de oração. Procure informar a respeito dos dias e
horários dos cultos e participe.
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Protegendo sua Igreja
Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Ef 4:3
E, acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Col 3: 14
É sua função proteger sua Igreja.
A unidade da Igreja é tão importante que o Novo Testamento da mais importância a isto do que o céu e o inferno. Deus
deseja profundamente que experimentemos unidade e harmonia uns com os outros.
A unidade é a alma da comunhão. Destrua-a e estará rasgando o coração do corpo de Cristo. O Pai, o Filho e o Espírito
Santo são totalmente unidos em um, o próprio Deus é um exemplo de unidade e amor sacrificial expressa através da
harmonia. Assim como qualquer pai, o nosso Pai celestial tem prazer em ver os seus filhos se relacionando bem.
Nada é mais importante na terra para o Senhor do que a sua Igreja, ele pagou um alto preço e a quer protegida,
especialmente dos danos devastadores causados pelas divisões, conflitos e discordâncias. Se você é filho de Deus é sua
responsabilidade zelar pela unidade no local que você congrega a bíblia diz: Façam tudo para conservar, por meio da
paz que une vocês, a união que o Espírito dá.
Como podemos fazer isto? A bíblia nos dá orientações claras
1- Concentre-se no que temos de comum, não em nossas diferenças.
Paulo diz em Rm 14:19 “Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os
outros”.
Foi Deus que nos fez com inúmeras diferenças, logo deveríamos apreciar estas diferenças e não simplesmente tolerálas. Deus quer unidade e não uniformidade. Mas para o bem da unidade, não devemos deixar que nossas diferenças nos
dividam jamais. Precisamos nos concentrar naquilo que mais importa nos amarmos uns ao outros como Jesus nos
ensinou e cumprir os cinco propósitos de Deus para cada um de nós e sua igreja.
O conflito é sinal que o foco foi desviado para assuntos menos importantes, coisas que a bíblia chama de assuntos
controvertidos. Rm 10:12 e Paulo ainda nos diz em 1º Cor 1:10 Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor
Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões; antes, sejais unidos, em um
mesmo sentido e em um mesmo parecer.
Seja realista em suas expectativas: você deve amar apaixonadamente a sua Igreja, a despeito de suas imperfeições.
Ansiar pelo ideal enquanto critica o real é sinal de imaturidade. Em contrapartida, conformar-se com o real sem lutar
pelo ideal é passividade. Maturidade é conviver com esta tensão.
Outros crentes vão decepcioná-lo e desiludi-lo, mas isto não é motivo para deixar de congregar com eles. Eles são a sua
família, mesmo quando não agem desse jeito, e você não pode simplesmente abandoná-los. Em vez disso Deus nos
disse Ef 4:2 com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor,
As pessoas ficam desiludidas com a igreja por vários motivos compreensíveis. A lista poderia ser bem longa: Conflitos,
mágoas, hipocrisia, negligência, mesquinharias, legalismo, e outros pecados. Em vez de ficarmos abalados e surpresos,
devemos lembrar que a igreja é feita de pecadores de verdade, inclusive nós mesmos. Por sermos pecadores às vezes
magoamos uns aos outros sem querer e às vezes intencionalmente. Ao invés de deixarmos à igreja deveríamos ficar e
solucionar o que for de alguma forma possível. Lembre-se, não tem igreja perfeita para onde escapar. Toda igreja
deveria afixar uma placa “Pessoas perfeitas não precisam entrar. Este é um lugar somente para os que admitem
ser pecadores, precisam de graça e querem crescer através do único ser perfeito: JESUS o Senhor deste lugar”.
Prefira incentivar a criticar
É sempre mais fácil ficar do lado e atirar pedras naqueles que estão servindo do que se envolver e contribuir. Não
devemos julgar uns aos outros Rm 14:4 Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio senhor ele está em pé
ou cai; mas estará firme, porque poderoso é Deus para firmá-lo.
Rm 14:10 Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de
comparecer ante o tribunal de Cristo.
Lembre-se: satanás é o acusador e você não precisa ajudá-lo, de que lado você está? Ap 12:10 E ouvi uma grande
voz no céu, que dizia: Agora chegada está à salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo;
porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite.

Recuse dar ouvidos a fofoca
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Fofocar é transmitir informações quando você nem é parte do problema nem parte da solução. Você sabe que espalhar
fofocas é errado e nem deve ouvi-las se quiser proteger sua Igreja. Ouvir fofoca é como receptar mercadoria roubada;
isso o faz igualmente culpado pelo crime.
Quando alguém começar a fofocar em seu ouvido, tenha coragem de dizer “Por favor, pare. Não preciso saber disso.
Você já falou diretamente com a pessoa?”. Pessoas que fofocam para você também vão fofocar de você. Tais pessoas
não são confiáveis. Se você dá ouvidos a fofocas, Deus diz que você é um criador de casos Pv 16: 20 “Sem lenha, o
fogo se apagará; e, não havendo maldizente, cessará a contenda”. Criadores de caso ouvem criadores de caso. Esse
dividem igrejas, pensando só em si mesmos Jd 19 “Estes são os que causam divisões, sensuais, que não têm o
Espírito”. Pv 17:4 (BLH) “Os maus ouvem com atenção as coisas más, e os mentirosos gostam de ouvir mentiras”.
É triste que no rebanho de Deus, as maiores feridas venham das outras ovelhas, e não de lobos. Paulo alertou sobre os
cristãos canibais, que devoram uns aos outros e destroem a comunhão Gl 5:15 Se vós, porém, vos mordeis e devorais
uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros. A bíblia diz que este tipo de encrenqueiro deveria ser
evitado: a difamação revela segredos, portanto fiquem longe de quem é falador Pv 20:19. A forma mais rápida de por
fim a um conflito, seja em uma igreja, seja em uma célula , é carinhosamente enfrentar os que estão fofocando e insistir
que parem. Salomão destacou que: uma fogueira se apaga quando acaba a lenha; da mesma forma as brigas acabam
quando o brigão e implicante é separado do grupo.
Pratique os métodos de Deus para a solução de conflitos
Além dos princípios mencionados anteriormente, Jesus deu a igreja um processo simples dividido em três etapas: 1- se
o teu irmão pecar contra ti, vá e, a sós com ele, mostra-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. 2- Mas se ele
não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que a acusação seja confirmada pelo depoimento das
testemunhas. 3 - Se ele recusar a ouvir, conte a igreja. MT 18h15min a 17
E se mesmo assim a pessoa se recusar a escutar, deve ser tratada como incrédula Mt 18:17 1ºCor 5:5.

Apóie o seu pastor e os líderes
Não existe um líder perfeito, mas Deus dá aos líderes a responsabilidade e a autoridade p/ que mantenham a unidade da
igreja. Durante conflitos interpessoais, esse é um trabalho ingrato. Pastor tem freqüentemente a desagradável tarefa de
agir como mediadores entre membros magoados e imaturos que estão em conflitos. Eles também receberam a
impossível tarefa de tentar fazer que todos fiquem felizes, o que nem Jesus conseguiu fazer!
A bíblia é clara sobre como devemos nos relacionar com aqueles que nos servem: Hb 13: 17 Obedecei a vossos
pastores e sujeitai-vos a eles; porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas; para que o
façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Se por um lado os pastores vão Ter que prestar conta
de como cuidou do rebanho, você também terá que prestar conta de que como obedeceu e se sujeitou a seu pastor e
líder.
1º Tes 5: 12 “E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor,
e vos admoestam; 13 e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós”.
Deus está te desafiando a proteger e promover a união da igreja mesmo que isto às vezes venha implicar em renuncia
para si mesmo não visando o bem pessoal, mas o do corpo de Cristo que é a Igreja.
O que estou fazendo pessoalmente para proteger a unidade em minha igreja e família?
Rick Warren
“Uma vida com propósitos”
Editora Vida
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