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Elaboração da ficha:



4 “Lutamos encarniçadamente em busca de sobrevivência, sabendo que qualquer ar-

remetida do inimigo pode atingir o alvo e inocular o veneno paralisante, imobilizador, 

que nos deixará incapacitados. Qual é esse alvo, exatamente? O coração? É ele sim, 

esse órgão onde nasce a esperança, onde se tomam as decisões, onde os compromissos 

são fortalecidos, onde a verdade é armazenada e, principalmente, onde o caráter (essa 

coisa que nos dá profundidade e nos torna sábios) se forma.” 1

1  SWINDOLL, Charles. A busca do caráter. São Paulo: Editora Vida, 2006.p.17.
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CONVENÇÃO BATISTA PARANAENSE 

 É com grande alegria que apresentamos o Trilho Discipular de Líderes (TDL) às igrejas. A Con-

venção Batista Paranaense agradece primeiramente a Deus por levantar pessoas e igrejas com visão na 

expansão do Reino através do preparo de lideranças para servirem as igrejas onde atuam. Agradecemos 

profundamente a Igreja Batista Novo Mundo em Curitiba, que tem experimentado e vivido cada etapa e 

módulos deste trilho que visa formar líderes na perspectiva da igreja que se desenvolve por relaciona-

mentos discipuladores. 

	 O	que	se	tem	nas	mãos	hoje	reflete	anos	de	estudos,	pesquisas	e	ministrações	do	pastor	Antônio	

Valdemar Kukul Filho e sua equipe. Deus abençoe vocês ricamente por compartilharem conosco estes 

preciosos estudos e ainda nos permitirem adequar alguns aspectos da linguagem ao grande estado do 

Paraná! Palavras inexistem para expressar o tamanho de nossa gratidão! 

	 Significativa	também	foi	a	contribuição	do	olhar	pedagógico	da	professora	Lea	Rocha	Lima	e	

Marcondes	sem	o	qual	as	adaptações	aqui	inseridas	não	seriam	possíveis.	

 Temos a convicção de que este material será de grande valia à igreja que o utilizar. Desejamos 

que Deus abençoe cada líder que por este trilho passar, multiplicando tudo o que Ele já tem feito e nos 

ensinado! 

 Em Cristo nosso Mestre 

 Rosane Torquato | Diretora de Educação Cristã da CBP
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AGRADECIMENTOS

“Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por causa do teu 
amor	e	da	tua	fidelidade.”	Salmos	115.1

 Mais um caderno de estudos foi desenvolvido para que possamos continuar avançando em cres-

cimento diante de Deus e das pessoas. Ao Altíssimo e sempre para Ele, toda glória e honra sejam dadas 

ao Eterno, Santo e Poderoso Deus.

 Este material é fruto da dedicação de pessoas comprometidas a servir no Reino de Deus. Procu-

ramos por meio do TDL equipar os “santos” para a obra do ministério. 

 Além de conferir nosso louvor e gratidão a Deus, registramos gratidão a todos que por meio 

de	apontamentos	e	sugestões,	bem	como	liberação	de	conteúdo	dos	mais	diversificados,	viabilizaram	

a construção desta quarta apostila. Desta forma continuamos a produzir nosso próprio material para o 

treinamento de líderes discipuladores e multiplicadores. Nesta obra em especial, agradecemos aos se-

guintes cooperadores:

 • Igreja Batista Central de Belo Horizonte (Belo Horizonte/MG);

 • Dr. Antonio Renato Gusso (IB Ágape, Curitiba/PR);

 • Ministros Ilson José dos Santos e Rosangela Cola dos Santos (Ministros de família da IBNM);

	 •	Ministra	Angela	Cristina	Gomes	da	Silva	(Ministra	de	Música	da	IBNM);novembro de 2016 a 2020

 • Marcia de Almeida Santana (Ministra de Educação Cristã da IBNM);

 • Rodrigues Lopes da Silva (Coordenador de MDI da CBP); Novembro de 2016 a 2020

 

 Que Deus continue a nos abençoar e que sejamos cada vez mais frutíferos, multiplicando graça, 

amor e esperança.

 Pr. Antonio Valdemar Kukul Filho | Pastor-presidente | I.B. Novo Mundo 

 Pr. Daniel Cristo | Pastor de Crianças e Comunicação | I.B. Novo Mundo
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APRESENTAÇÃO DO MATERIAL 

	 A	área	da	Educação	Cristã	da	CBP	tem	se	preocupado	ao	longo	dos	últimos	anos	com	a	qualidade	

da formação dos líderes atuantes na igreja nos diversos ministérios. O pensar da Educação Cristã da CBP 

tem apontado para importância de compreender o conceito de educação” enquanto formação contínua 

que promove o desenvolvimento de cada cristão batista no Paraná, com o intuito de levá-los a maturi-

dade em Cristo assim como Paulo nos adverte em sua carta aos Efésios 4:11-14. 

“E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e 

mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo 

de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa 

madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas 

ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com 

que induzem ao erro.” 

 A CBP tem o prazer de disponibilizar às igrejas batistas paranaenses este material tão ricamente 

elaborado, cujo o foco principal é a formação de lideranças de pequenos grupos multiplicadores. A pes-

quisa	e	construção	dos	assuntos	foram	desenvolvidos	de	forma	ampla	trazendo	diversas	contribuições	

do	Corpo	de	Cristo,	respeitando	as	especificidades	da	denominação	batista.	Todo	o	material	teve	peque-

nas	adaptações,	com	a	devida	permissão	do	autor,	na	tentativa		de	atender	as	diferentes	realidades	das	

igrejas batistas do Paraná, quiçá do Brasil. Cremos que Trilho Discipular de Líderes (TDL) da série LIDE-

RANÇA DISCIPULADORA contribuirá consistentemente  com a retomada de princípios bíblicos e com a 

ampliação	da	Grande	Comissão	(Mt	28:18-20,	Mc	16:15-16).	Preparamos	algumas	orientações	práticas	

para	o	melhor	aproveitamento	na	elaboração	e	condução	das	ministrações	que	acompanham	o	material:

3 cadernos com um 
total	de	16	lições

3 cadernos com um 
total	de	14	lições

4 cadernos com um 
total	de	14	lições

3 cadernos com um 
total	de	14	lições

MÓDULO I MÓDULO Il MÓDULO Ill MÓDULO IV

16 SEMANAS 14 SEMANAS 14 SEMANAS 14 SEMANAS

• FREQUÊNCIA DOS ENCONTROS:	1	vez	por	semana	com	2h30	de	duração	em	dia	e	horário	definidos	pela	igreja;

• NÚMERO DE PARTICIPANTES: um grupo ideal para este trabalho é no mínimo de 10 pessoas e no máximo de 25 para 
que haja possibilidades de fazer grupos pequenos para discussão e trabalhos em equipe

• PREPARO DO FACILITADOR: deve ser feito antecipadamente com a leitura de todo módulo, e, a cada semana, estu-
do do tema da lição complementado com as leituras indicadas por nós como material de apoio.

• MATERIAL DE APOIO: acompanha o material um caderno de gabarito com as respostas das lacunas apresentadas 
ao	longo	das	lições.

• PARA LEMBRAR:	ao	final	de	cada	lição,	acompanha	uma	tarefa	para	o	aluno	responda	de	um	encontro	para	o	outro.

CADERNO DE ORIENTAÇÕES: Você encontra no site da CBP um CADERNO 
COM ORIENTAÇÕES para o planejamento dos temas do Módulo 1. A partir das 
ORIENTAÇÕES, DICAS E SUGESTÕES ali descritas, você poderá organizar-se 
para os Módulos seguintes.
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TRILHO DISCIPULAR DE LÍDERES 3

 O Trilho Discipular de Líderes - MÓDULO III, é o terceiro de um total de 8 módulos. São 
14	lições	que	podem	ser	ministradas	em	um	1	semestre	em	aulas	com	duração	de	90	minutos.
Os objetivos fundamentalmente buscam alcançar o que está proposto nas Escrituras, com re-
lação ao crescimento e amadurecimento espiritual de todos que decidiram tornar-se discípulos 
de Jesus. 
	 A	fim	de	desenvolver	um	programa	de	crescimento	discipular,	que	visa	habilitar,	equipar	
e capacitar todos os discípulos de Jesus a gerar vida na vida de outros, constituindo-se em uma 
Igreja Multiplicadora, construímos e viabilizamos uma proposta educacional curricular, que vai 
além da teoria, aliando conhecimento cognitivo com as experiências pessoais e a capacitação 
para	que	todos	possam	frutificar	servindo	a	Deus	e	uns	aos	outros,	multiplicando	o	maior	nú-
mero possível de discípulos. Tudo isto sem descuidar do elemento qualitativo que faz toda a 
diferença na vida pessoal e na sociedade atual como um todo.
 Neste intuito e procurando aperfeiçoamento, buscamos à orientação de Deus e reco-
nhecendo	com	humildade	à	existência	de	diversificados	e	ótimos	materiais	desenvolvidos	por	
organizações	paraeclesiástica,	bem	como	outras	igrejas	parceiras	e/ou	ainda	por	obreiros	que	
individualmente	escreveram,	apresentamos	neste	caderno	de	estudos,	conteúdos	que	foram	
organizados	e	escritos	a	fim	de	capacitar	os	discípulos	de	Jesus	Cristo	que	efetivamente	alme-
jam por esse objetivo. 
 O material desenvolvido procura gerar em cada estudante um nível maior de conheci-
mento	bíblico,	prático	e	teológico,	a	fim	de	que	o	auxilie,	capacitando-o	a	servir	mais	e	melhor,	
sempre visando à glória de Deus.

 • CADERNO 1 – PRINCÍPIOS DE INTERPRETAÇÃO BÍBLICA. 

 • CADERNO 2 – PANORAMA DO NOVO TESTAMENTO (ASPECTOS INTRODUTÓRIOS). 

 • CADERNO 3 – DESAFIOS À LIDERANÇA DE PGMs.
bilidade considerando a Bíblia, Palavra de Deus.
	 A	fonte	principal	dos	estudos	é	a	Bíblia	Sagrada,	nossa	única	regra	de	fé	e	prática.	Con-
tudo, importa também considerar como principais instrumentos de auxílio de interpretação da 
Bíblia, os materiais do professor, pastor e Dr. Antonio Renato Gusso.
 Assim como nos outros módulos, a participação do aluno é decisiva para um aprendiza-

do adequado. Faça as tarefas, participe com regularidade. Sua formatura depende de 70% de 
frequência	às	aulas	e	de	avaliações	simples,	mas	importantes.	
	 Ao	final	deste	módulo	esperamos	que	você	possa	ter	uma	visão	panorâmica	de	cada	
um dos livros do Novo Testamento e obtenha conhecimento dos princípios de interpretação da 
Bíblia. A maioria das práticas estranhas advém da falta de conhecimentos fundamentais acerca 
das Escrituras e principalmente do modo como se interpretar as passagens bíblicas.

O TDL – MÓDULO III, é destinado aos alunos que completaram os módulos anteriores, e 
agora	avançam	verificando	os	princípios	de	interpretação	bíblica.	Os	fundamentos	para	
uma correta leitura e interpretação das Escrituras. O segundo caderno trará de modo 
panorâmico,	mas	substancial,	considerações	sobre	os	27	livros	e	cartas	do	Novo	Testa-
mento, fechando com o caderno três que abordará os elementos necessários para en-
frentarmos	os	desafios	da	liderança	de	pequenos	grupos	multiplicadores
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 Todos que servem devem se preparar, mas principalmente aqueles e aquelas que lide-
ram outras pessoas em seus pequenos grupos. Todo esforço seu valerá a pena. Que o favor de 
Deus e o Fluir do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Bons estudos!
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PRINCÍPIOS DE INTERPRETAÇÃO BÍBLICA I
INTRODUÇÃO

 Cremos que todos têm livre direito de leitura e interpretação 
das	_______________,	mas	como	afirma	o	Dr.	Gusso,	“essa	liberdade,	
não nos dá o direito de interpretá-la da maneira que quisermos ou que 
mais nos agrade.”2

 A responsabilidade é tão grande quanto a dos profetas do pas-
sado.	Isso	fica	evidente	na	passagem	de	Jeremias	23.31:	“Estou	contra	
os profetas, diz o Senhor, que usam a própria língua e declaram um 
oráculo: Ele disse.”
 “Muitas vezes corremos o perigo de que a tradição 
_________________ venha a falar mais alto do que a própria Escritura. 
Devemos	ser	o	suficientemente	humildes	a	fim	de	colocarmos	a	nossa	
___________________ constantemente debaixo do julgamento da Pa-
lavra de Deus.”3 
 Para uma interpretação bíblica saudável, é necessário que o es-
tudioso	e	intérprete	tenha	em	sua	mente	algumas	convicções	acerca	
da Bíblia, considerando-a como:

2 GUSSO, Antonio Renato. Como entender a Bíblia? 1ª Edição, Curitiba: A.D. Santos Editora, 1998. p.0 
3 DUSILEK, Darci. Teologia ao alcance de todos. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Convicção, 2016. p.32.

     L I Ç Ã O 0 1  
Facilitador(a):  

Data:______/_______/_____________

Ao final desta lição você deverá ser capaz de:
• Compreender os aspectos introdutórios da exegese e hermenêutica;

GUSSO, 1998. P.2
“Como mensagem 
ou Palavra de Deus, 
deve ser respeitada 
e ouvida, ou lida, 
com temor, atenção, 
cuidado e muita 
reverência, pois ao 
descobrirmos o seu 
real	significado,	nela	
encontramos a von-
tade de Deus para 
nossas vidas.”
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	 As	maiores	e	melhores	mensagens	e	aplicações	bíblicas	estão	diretamente	vinculadas	a	
uma boa e adequada _________________________________ e __________________________
___________.	Antes	de	continuarmos	vamos	considerar	os	significados	dessas	duas	palavras	e	
como elas afetam nossa vida.

1. EXEGESE E SUAS IMPLICAÇÕES
 
	 Etimologicamente,	este	termo	se	originou	a	partir	do	grego	exégésis,	que	significa	“in-
terpretação”, “tradução” ou “levar para fora (expor) os fatos”.4 
 Nosso foco de concentração é a exegese ___________________. Trabalhar com as pa-
lavras das santas __________________, estudando as línguas originais, avaliando semântica, 
morfologia e a sintaxe. 
 Considerar as línguas originais é muito importante, mas nem todos têm facilidade e 
domínio das línguas antigas. De modo que o trabalho exegético também precisa ser feito com 
esmero na própria língua portuguesa. Por exemplo, vamos avaliar um texto polêmico das Es-
crituras, acerca de quem é o fundador da Igreja. 

13 Tendo chegado às regiões de Cesaréia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: Quem 
os homens dizem ser o Filho do homem?

14 Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista; outros, Elias; outros, Jeremias, ou 
algum dos profetas.15 E Jesus lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou?

16 Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.

17 E Jesus lhe disse: Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue 
que te revelaram isso, mas meu Pai, que está no céu.

18 E digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as por-
tas do inferno não prevalecerão contra ela.

	 A	interpretação	___________	afirma	que	no	verso	18,	Jesus	estabeleceu	a	autoridade	
máxima da Igreja, constituindo Pedro como o primeiro Papa. Contudo, a simples análise do 
português demonstra o que também existe no grego: “Tu és Pedro” (referindo-se a Pedro que 
estava longe). “...sobre esta pedra” (refere-se ao que está perto), neste caso a Ele próprio. O 
grego	ainda	ajuda	porque	as	palavras	Pedro	(pedrinha)	e	Pedra	(rocha)	confirmam	que	na	ver-
dade, a Igreja estava sendo fundamentada nEle, Cristo, a Rocha. A pedra de esquina, conforme 
a carta do próprio apóstolo Pedro (Ver 1 Pedro 2.4-8).
 O trabalho exegético _________________ altos investimentos e precisa ser levado mui-
to a sério. Graças a Deus hoje existem dezenas de ferramentas, dicionários, léxicos, Bíblias 
eletrônicas,	manuais	que	permitem	aos	que	se	dedicam,	mesmo	não	sendo	peritos	nos	textos	
originais, fazerem um bom estudo com base na exegese.

2. HERMENÊUTICA E SUAS IMPLICAÇÕES

 A hermenêutica trata da interpretação do texto bíblico, tendo a tarefa ______________ 
como	parte	_____________________	de	seu	conjunto	de	ações	que	visam	como	fim	último	uma	
correta	_________________________	e	aplicações	dos	ensinos	bíblicos	para	hoje.
A	interpretação	é	necessária	porque	nem	sempre	fica	claro	o	que	o	escritor	bíblico	queria	dizer	
com o que escreveu. De modo que para interpretarmos adequadamente devemos conhecer 
acerca da mensagem e dos textos em análise:

4 https://www.significados.com.br/exegese/
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PASSADO

• A época em que foi escrito?
• Contexto, considerando aspectos di-
versificados para a época, tais como:

Cultura
	Geografia
 Política
 Economia
 Língua

• Para quem foi escrito e significado 
para os primeiros leitores;
• Significado das palavras, gramática

PRESENTE

• Examinar nossa própria situação;
• Procurar correspondência com a si-
tuação enfocada pela mensagem bí-
blica;
• Checar elementos da cultura atual;
•Tentar olhar para o texto aplicando-o 
para hoje sem pré-conceitos (isso não 
é fácil);
• Contextualizar com a atualidade;
• Princípios de interpretação precisam 
ser seguidos em qualquer passagem 
das escrituras;

a) Explique com suas palavras o que é exegese e hermenêutica

...........................................................................................................................

............................................................................................................................

b)Como fazer se não conheço ou domino grego e hebraico?

...........................................................................................................................

............................................................................................................................

c) Qual a diferença em se crer que a Bíblia é a Palavra de Deus em 

vez de se afirmar que ela contém a Palavra de Deus? Como  isso afeta 

nossa hermeneuutica?

...........................................................................................................................

............................................................................................................................

d) Por quais razões é importante que o intérprete da Bíblia creia que 

que ela é Palavra de Deus:

...........................................................................................................................

............................................................................................................................

IMPORTANTE 
NÃO ESQUECER

CUIDADO:
Contextual izar não 
signif ica transfor-
mar a mensagem 
para adequá-la, 

mas sim examinar a 
essência, retirando 
princípios inal iená-
veis e atemporais
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     L I Ç Ã O 0 2  
Facilitador(a):  

Data:______/_______/_____________

Ao final desta lição você deverá ser capaz de:
•	Verificar	os	princípios	elementares	para	uma	correta	interpretação	e	aplicação	das	
Escrituras;

PRINCÍPIOS DE INTERPRETAÇÃO BÍBLICA II5

1. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

Princípios são valores permanentes que atuam como balizadores em qualquer 
tempo ou época e auxiliam o intérprete que precisará ser ______________ 
consigo mesmo e com quem quer que seja, no que tange a busca por uma 
correta interpretação das Escrituras. Existem vários aspectos a ser conside-
rados, contudo, para este momento nos concentraremos nos fundamentos 
mais importantes.

 1.1 PEDIR CONSTANTEMENTE A ORIENTAÇÃO DIVINAS

 Sim. É simples assim. Mas com certeza muitas vezes ignorado. Jesus disse que o 
____________________________ nos revelaria a toda a verdade. “Quando, porém, vier o Espí-
rito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. E não falará de si mesmo, mas dirá o que 
tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir.” (João 16.13).
 A ___________________ é a chave que abre as portas do enten-
dimento. Com ela, vivemos experiências extraordinárias e lograremos 
êxito na compreensão das Escrituras. É bem verdade que existem textos 
simples e não demandam muito esforço para se compreender, mas exis-
tem textos difíceis e é preciso clamar pela direção do Espírito Santo, a 
fim	de	que	Ele	nos	guia	a	toda	verdade.

 1.2 ABORDAR TODAS AS PASSAGENS COM HUMILDADE

 Passagens conhecidas podem surpreender. Às vezes olhamos para alguns textos com 
certa convicção de que já sabemos ____________ sobre ele. Isto pode incorrer no erro de su-
bestimar tais passagens, o que pode ocasionar pelo menos duas consequências negativas, 
dentre outras:

• Deixar de extrair ensinamentos novos;
• Interpretar de modo simplório grandes verdades eternas;

 

5 GUSSO, Antonio Renato. Como entender a Bíblia? 1ª Edição, Curitiba: A.D. Santos Editora, 1998 
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	 O	famoso	texto	de	Mateus	6.33	exemplifica	bem	o	que	é	ignorar	fatos	
elementares do texto. Quando Jesus disse: “Mas buscai primeiro o seu rei-
no e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.” Ele não 
afirmou	que	____________	as	coisas	vos	serão	acrescentadas,	mas	sim	que	
___________ coisas vos serão acrescentadas, referindo-se ao comer, beber e 
vestir	(Mt.6.19-34).	Assim	como	Paulo	não	afirmou	que	____________	todas	
as coisas naquele que o fortalece, referindo-se a qualquer coisa. Ter tudo que 
quer.	Mansões,	iates,	luxo.	O	apóstolo	estava	dizendo	que	nAquele	que	o	for-
talece pode ________________ e viver em toda e qualquer circunstâncias. Se-
jam boas ou ruins. Tristes ou alegres. No muito ou no pouco. Basta ler o contexto considerando 
Filipenses 4.10-13.

 1.3 OBSERVAR COM REDOBRADA ATENÇÃO O TEXTO, SEU CONTEXTO E PANO DE 
FUNDO DA PASSAGEM.
 

Segundo Gusso, a falta de atenção é um dos principais fatores que le-
vam à má interpretação bíblica no meio do povo de Deus.6

Neste caso, é preciso conferir acurada concentração ao texto e todos 
os aspectos a ele relacionados. 
Há muitas possibilidades de recursos ao se empreender a tarefa da 

análise.	Passando	desde	as	questões	mais	elementares,	como	definir	o	___________________
____________________________,	identificar	e	estudar	as_______________________________,	
até	questões	mais	amplas	como	o	contexto	situacional	do	enredo	bíblico,	isto	é,	contexto	his-
tórico,	político,	econômico,	social,	dentre	outras	____________________	que	em	alguns	casos	
podem	até	ser	consideradas	periféricas,	mas	que	darão	significativa	contribuição	ao	trabalho	
que	se	desenvolva	até	alcançar	uma	__________________________	final.

 1.4 NÃO INTERPRETAR PASSAGENS FIGURADAS COMO LITERAIS E VICE-VERSA

 Esse tem sido um hábito terrível para a fé cristã. É comum encontrar 
pessoas	interpretando	textos	figurados	como	literais	e	propondo	práticas	
estranhas e jamais solicitadas por Deus ao seu povo. Exemplo:

 “Quem despreza o dia das coisas pequenas? Estes sete se alegrarão, 
vendo o prumo na mão de Zorobabel. Estes são os sete olhos do SE-
NHOR, que percorrem toda a terra.” (Zacarias 4.10). 
Obviamente que Deus não tem sete olhos. Neste caso o que o texto está 
afirmando	trata-se	da	___________________	de	Deus	em	observar	toda	

a terra de modo pleno.
 Na sequência do estudo será visto a forma adequada de se trabalhar com textos ana-
lógicos. Infelizmente a tendência de muitos está em alegorizar em cima de textos alegóricos. 
Muitas heresias evangélicas têm surgido com base nisto.

6 GUSSO, Antonio Renato. Como entender a Bíblia? 1ª Edição, Curitiba: A.D. Santos Editora, 1998
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a) Cite os princípios identificados nesta lição e discorra sobre os pe-

rigos de não observá-los:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

IMPORTANTE 
NÃO ESQUECER
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     L I Ç Ã O 0 3  
Facilitador(a):  

Data:______/_______/_____________

Ao final desta lição você deverá ser capaz de:
•	Verificar	os	princípios	elementares	para	uma	correta	interpretação	e	aplicação	das	
Escrituras;

PRINCÍPIOS DE INTERPRETAÇÃO BÍBLICA III7

 1.5 EXTRAIR IDEIAS DO TEXTO E NÃO BUSCAR TEXTOS PARA AS IDEIAS

 Este pressuposto hermenêutico apesar da clareza, objetividade e obviedade, possivel-
mente	seja	um	dos	mais	___________________.	Esta	afirmação	se	aplica	considerando	primaria-
mente a facilidade com que determinados textos são literalmente buscados e ______________ 
para se conferir credibilidade a uma ideia já pré-determinada. 

 Na busca por respaldar o pensamento e prática, muitas vezes textos são adaptados, 
desconsiderando outros aspectos importantes para uma interpretação viável e digna de apro-
vação. É comum inclusive que esta forma de conduta com relação à interpretação bíblica seja 
feita	com	“boas	 intenções”,	ou	sem	a	pretensão	de	adulteração,	mas	 incorre	em	acentuada	
_____________ e considerável _________________. Isto pode ser observado em alguns mate-
riais pró ênfase aos grupos pequenos.

 1.6 INTERPRETAÇÃO DA BÍBLIA POR ELA MESMA.

 Este princípio traz consigo acentuado 
grau de relevância, pois, através da correla-
ção entre os próprios textos bíblicos, é possí-
vel construir uma interpretação mais segura, 
minimizando possibilidades de erro e aumen-
tando consideravelmente as possibilidades 
de acerto. E. Lund, chama este De a “ RE-
GRA das __________________ ou a regra de 
_____________”, a saber: A Bíblia seu próprio 
intérprete8. 
 Seguindo nessa linha, contudo de modo 
mais pragmático, Gusso a partir deste princí-
pio discorre sobre a importância de se inter-
pretar textos difíceis à luz de textos fáceis.9   
 Este conceito proporcionará elementos 
que viabilizarão uma ______________________ 
simples,	mas	eficaz.	No	que	tange	ao	propósito	
7 GUSSO, Antonio Renato. Como entender a Bíblia? 1ª Edição, Curitiba: A.D. Santos Editora, 1998 
8 LUND, E. Hermenêutica: Regras de interpretação das Sagradas Escrituras. 12ª Impressão, Venda Nova/MG: Editora Vida, 1995. p.26
9 GUSSO, Antonio Renato. Como Entender a Bíblia? 1ª Edição. Curitiba: A. D. Santos, Editora,1998. p.97
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destas	considerações,	este	elemento	detém	de	grande	valor,	haja	visto	
que precisa ser construída uma _________________ de pequenos gru-
pos que faça bom uso desse pressuposto hermenêutico.

1.7 OS DIFERENTES TIPOS DE LITERATURAS BÍBLICAS: 

	 O	conteúdo	bíblico	é	composto	de	diversificados	tipos	de	literaturas.	
Ignorar	suas	especificações	e	peculiaridades	contribui	para	uma	inter-
pretação com grandes possibilidades de erros, pois a _________________ 
acaba	sendo	influenciada	pela	__________________	literária.	
	 A	seguir	estão	classificados	os	principais	tipos	literários:	

 1.7.1 Literatura Narrativa. 

 Segundo Gordon Fee e Douglas Stuart, praticamente ___________ 
de todo Antigo Testamento é composto desse tipo de literatura.10   
 Tendo essa quantidade expressiva é de suma importância avaliar 
alguns aspectos em torno das narrativas. 
	 Para	 Zuck,	 dentre	 as	 narrativas,	 seis	 classificações	 podem	
ser consideradas: ____________, ____________, _____________, 
______________, sátira e ___________________.11   
	 Isso	mostra	que	não	basta	identificar	o	texto	como	narrativo,	mas	
também	tipificá-lo.	Recai	sobre	este	tipo	de	 literatura	um	enfoque	e	
atenção redobradas, tendo em vista que a partir destes, interpreta-
ções	buscam	sustentação	para	aplicabilidade	da	estratégia	de	grupos	
pequenos.

 1.7.2 Literatura _______________ ou Sapiencial.

	 Há	muito	material	que	pode	ser	classificado	como	poesia.	De	um	modo	geral	os	livros	
de _____, _____________, _______________, ________________ e 
_____________ são os que mais detém desse tipo de literatura, mas há 
passagens poéticas em diversas partes das Escrituras. Nesta forma de 
texto	ficam	mais	evidentes	os	sentimentos	do	autor.	Há	de	se	notar	por	
exemplo	nos	Salmos	expressões	vinculadas	a	alegria,	tristeza,	encan-
tamento, frustração, raiva, por exemplo. Na literatura poética o louvor 
e à adoração a Deus são evidenciados. 

 1.7.3 Literatura Alegórica. 
 
 Há uma certa e constante atração por passagens alegóricas. 
Todavia recai sobre estas passagens alguns _____________ de inter-
pretação, dando margem a construção de práticas desprovidas de fun-
damentação	teórica	quando	se	atribui	sentidos	e	significados	dos	mais	
variados e até mesmo em alguns casos impróprios. Vale salientar que o 
problema maior é a interpretação alegórica aplicada a textos não ale-
góricos. A Bíblia possui alegorias e estas têm que ser compreendidas 
desta maneira, mas não se pode alegorizar um texto não alegórico, 
nem tão pouco alegorizar uma ____________________. 

10 FEE, Gordon D. Entendes o que lês?: um guia para entender a Bíblia com auxílio da exegese e da hermenêutica. 3ª Edição, São Paulo: Vida Nova, 2011. p.109
11 ZUCK, Roy B. A interpretação bíblica: meios de descobrir a verdade da Bíblia. 1ªEdição. São Paulo: Vida Nova, 1994. p.150,151

DUSILEK, 2016. p.32
“Ser um teólogo bíbli-
co não é apenas ser 
um teólogo capaz de 
citar trechos da Bíblia 
de memória. Alguém 
pode usar uma cita-
ção bíblica e, ainda 
assim, fazer uma apli-
cação fundamental-
mente errada do seu 
conteúdo. Ninguém 
ousaria classificar 
satanás na categoria 
de teólogo bíblico 
somente porque ele 
fez algumas citações 
das Escrituras quando 
da tentação de Jesus. 
Mas, analisemos bem: 
muitas vezes nós 
fazemos o mesmo 
quando... aplicamos 
versículos isolados de 
seu contexto imediato 
e mediato.”

GUSSO, 1998. p.42
“Entre a grande 
variedade de formas 
literárias diferentes 
que fazem parte da 
Bíblia temos: poesia, 
relatos históricos, 
alegoria, provérbios, 
parábolas, leis, orácu-
los, sermões, orações, 
cartas, literatura 
apocalíptica, cânti-
cos visões, e outras 
que você certamente 
encontrará a partir 
do momento em que 
atentar para a impor-
tância disto na inter-
pretação saudável.”
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Leia o texto de LUCAS 15 e busque resposta as perguntas que seguem:

a) Quais são as parábolas no texto?

...................................................................................................................

...................................................................................................................

b) Existe relações entre as parábolas? (  ) SIM  (  ) NÃO. 

Se sim, quais?

...................................................................................................................

...................................................................................................................

c) A ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido repre-

sentam o quê?

...................................................................................................................

...................................................................................................................

d) Qual a moral das histórias?

...................................................................................................................

...................................................................................................................

IMPORTANTE 
NÃO ESQUECER
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     L I Ç Ã O 0 4  
Facilitador(a):  

Data:______/_______/_____________

Ao final desta lição você deverá ser capaz de:
•	Verificar	os	princípios	elementares	para	uma	correta	interpretação	e	aplicação	das	
Escrituras;

PRINCÍPIOS DE INTERPRETAÇÃO BÍBLICA IV 12

 1.7.4 Literatura Normativa. 

 Refere-se aos textos onde há uma clara ____________, ou __________ explícita. Por 
exemplo: Êxodo 20, quando Deus normatiza os dez mandamentos. Ou ainda Mateus 28.18-20, 
em	que	Jesus	designa	a	Igreja,	à	missão	de	fazer	discípulos	de	todas	as	nações.	
 Esse tipo de literatura pode ser encontrado em quase toda a Bíblia, mas principalmente 
o	Novo	Testamento	carrega	consigo	diversas	determinações	a	serem	praticadas	pelo	povo	de	
Deus,	como	por	exemplo	a	acentuada	presença	de	afirmações	imperativas,	referentes	a	con-
duta moral e ética a ser praticada pelos cristãos.

12  GUSSO, Antonio Renato. Como entender a Bíblia? 1ª Edição, Curitiba: A.D. Santos Editora, 1998.

EM GRUPOS, LEIAM OS TEXTOS IDENTIFICADOS ABAIXO E ENUMEREM AS 
NORMATIVAS CONTIDAS NESTES PARÁGRAFOS TEXTUAIS:

EFÉSIOS 4.17-32 1 TESSALONICENSES 5.12-22
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 1.8 O PERIGO DAS FALÁCIAS LÓGICAS:

 Falácia é uma __________________ tida como 
verdade, algo que _____________ correto, mas não é. 
Sua utilização frequentemente pode ser encontrada na 
construção	 de	 falsas	 interpretações	 bíblicas.	 Contudo,	
nem sempre ela se desenvolve __________________. A 
utilização da lógica aplicada ao texto, pode se consti-
tuir comparando-se ao poder de uma “cunha”, isto é, 
um simples instrumento da marcenaria que parte de 
uma pequena incisão na madeira e pode causar grandes 
aberturas, nem sempre desejadas. Em outras palavras 
significa	que	padronizar	determinados	textos	a	partir	de	
outros enredos parecidos, nem sempre será garantia da 
obtenção de um resultado assertivo, pelo contrário em 
alguns casos causará grandes problemas.  
 O QUE VOCÊ VÊ NESSA IMAGEM?

 Carson enumera diversos tipos de falácias. Dentre eles destaca-se a falácia de deixar 
de	reconhecer	distinções13.   Cita como exemplo, o texto de Gálatas 3.28 em que o apóstolo 
afirma	que	diante	de	Deus	não	há	nem	homem,	nem	mulher.	Segundo	ele,	a	falácia	consiste	
em achar que o texto esteja dando margem a uma visão feminista, em que não há diferenças 
entre	homens	e	mulheres.	Mas	 importa	 identificar	que	esta	 igualdade	aqui	 se	 refere	ao	as-
pecto da ____________________. Ou seja, a salvação alcança tanto _______________, quanto 
______________ indistintamente. A falácia lógica é tornar esta uma igualdade em todos os 
sentidos de gênero, o que obviamente não tem amparo nas Escrituras, de modo que outras 
afirmações	de	igualdade	ficam	desprovidas	de	sustentação.	

	 Relacionar	textos	com	conteúdo	parecido	é	uma	prática	largamente	difundida	no	que	
tange o tema de grupos pequenos. Um exemplo disto é o ensino da presença das “células” no 
Novo	Testamento,	a	partir	das	muitas	citações	que	fazem	menção	ao	fato	de	que	os	discípulos	
se reuniam em suas casas. 

Algo que merece destaque, todavia, também precisa ser considerada 
ser esta uma questão logística, social e religiosa dada as circunstâncias 
temporais.	Outro	exemplo	de	_______________________,	é	a	afirmação	
de	que	o	número	de	pessoas	de	um	pequeno	grupo	precisa	fechar	em	
doze, pois Jesus tinha doze discípulos, assim como eram doze o total das 
tribos de Israel. 

 Existem textos bíblicos que dependendo da forma, da cultura e das ________________ 
pré-concebidas podem dar margem para uma ou outra interpretação. Um exemplo disto é o 
texto	de	Atos	2.23,	onde	pode	ser	observado	um	paradoxo	entre	as	posições	Calvinista	e	Armi-
nianista.
 O trabalho do exegeta e hermeneuta nunca termina. A Palavra de Deus é uma fonte 
inesgotável de vida. Jesus ao interceder por nós junto ao Pai, pediu: “Pai, santifica-os na ver-
dade, a tua Palavra é a verdade.” (João 17.17). 
 Sim. Temos uma verdade absoluta e não negociamos de modo algum o que nela está 
escrito! Querido líder, continue a buscar compreensão das Escrituras, elas te farão prosperar                                                                                                        
em seu caminho (Josué 1.8). 
13 CARSON, A. D. Os perigos da interpretação bíblica: a exegese e suas falácias. São Paulo: Vida Nova, 2001. p.90.
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SOFISMA: É uma mentira, 
propositalmente maquiada por 
argumentos verdadeiros, para 
que possa parecer real.

IMPORTANTE CONSIDERAR: 

a) Quais são os principais tipos de literaturas bíblicas?

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

b) Você consegue identificar o princípio da observação das 

FALÁCIAS lógicas utilizadas pela teologia da prosperidade? 

Como?

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

PARA 
LEMBRAR

Tudo isso mostra que não é tão fácil assim simplesmente ler a Bíblia e fazer o que ela diz. 
Por outro lado, não queremos desanimar da possibilidade (muito real!) de entendermos 
com clareza o ensinamento das Escrituras reconhecendo humildemente que nunca podere-
mos ter uma compreensão exaustiva de todas as suas passagens. Sabendo que a Bíblia vem 
de Deus, temos ânimo para busca-la em oração, suplicando a sua graça e sua iluminação 
em nossa tarefa como intérpretes14.

14 LOPES, Augustus Nicodemus. A Bíblia e seus intérpretes. São Paulo: Cultura Cristã, 2013.p.29.
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     L I Ç Ã O 0 5  
Facilitador(a):  

Data:______/_______/_____________

Ao final desta lição você deverá ser capaz de:
• Adquirir uma noção mais ampla sobre o Novo Testamento;

INTRODUÇÃO AO NOVO TESTAMENTO

1. RELAÇÕES ENTRE ANTIGO E NOVO TESTAMENTOS

 Antes de se aprofundar nos aspectos introdutórios acerca do 
Novo	Testamento,	 convém	verificar	 alguns	 importantes	 fatos	 e	 cor-
relações	entre	as	duas	partes	da	Bíblia.	Para	se	compreender	o	Novo	
Testamento é imprescindível conhecer o Antigo.
 A primeira parte da Bíblia descreve Deus como _________________ 
e sustentador de todas as coisas e sua ___________ com o povo de Is-
rael. Esta relação descreve eventos e tratativas de ambas as partes 
(Deus e o povo) registrados de uma forma maravilhosamente rica. Am-
bos formam o cânone Bíblico.

2. A TEOLOGIA DO NOVO TESTAMENTO

 A construção do Novo Testamento está vinculada ao Antigo. Ignorá-lo constitui-se em 
grande falha para uma teologia bíblica. As doutrinas principais da Salvação, Regeneração, 
Justificação,	Expiação,	Ressurreição,	bem	como	todas	as	demais,	ficam	comprometidas	sem	
considerar o saber teológico vetero testamentário. Por exemplo: A compreensão de vida após 
a morte é completamente diferente no Novo Testamento. Assim como as demais. Cremos na 
Bíblia como _________________ de Deus seja AT ou NT. 

3. OS MANUSCRITOS DO NOVO TESTAMENTO

 A existência de César, Platão ou Homero são inquestionáveis, bem como seus 
escritos, já os manuscritos da Bíblia o são constantemente. Veja algo surpreendente 
sobre isto:15  

15  http://entreomalhoeabigorna.blogspot.com.br/2013/07/o-numero-de-manuscritos-da-biblia.html

TESTAMENTO, 
ALIANÇA, PACTO.
Expressões que 
evidenciam ao ser hu-
mano, que Deus não 
quer estabelecer uma 
relação religiosa, mas 
uma relação pessoal, 
única e eterna.
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 A credibilidade dos escritos de César, Platão ou Homero são aceitas com ______________, 
enquanto que os textos bíblicos recebem regularmente críticas, contudo isso é bom, porque fez 
com que os linguistas e exegetas bíblicos se esforçassem ao máximo para expor e fundamentar 
tecnicamente estes materiais. Acompanhe outros dados:

4. CRONOLOGIA BÁSICA: ANTIGO E NOVO TESTAMENTOS16

16 As datas mencionadas foram escolhidas a partir da Bíblia de estudo “Arqueológica” e da “Reforma”. Existem variações entre os historiadores, contundo, tais diferenças não 
implicam em dificuldades.

ANOS
2166-1805
1526-1406
1406-1050
1050-586
586
430-8
7-3
6-2

1
10
29
33
35
36
36-38
38,39
39
41 a 43
47 a 48
49
49 a 51
50
51
52
51-53
52-55
55
50 a 60
50 a 60
55 a 60
60
60 a 62
65
67
68
68
68
70
70
85-95
90
95

FATO HISTÓRICO
Período dos Patriarcas
De Moisés a entrada na Terra Prometida
Sob Josué até os Juízes
Monarquia (Reinos dos Norte/Israel e do Sul/Judá)
Queda de Jerusalém
Ministério profético de Malaquias e período interbíblico
Anunciação a Maria
Nascimento de Jesus

Morte de Herodes, o Grande
Jesus no Templo com os doutores da Lei
Batismo de Jesus
Morte, Ressurreição, Ascenção e Pentecostes
Martírio de Estevão
Conversão de Paulo
Viagem de Paulo a Arábia
Viagem de Paulo a Jerusalém
Paulo desenvolve ministério na Síria e na Silícia
Martírio de Tiago, irmão de João
1ª Viagem missionária de Paulo
Concílio de Jerusalém
2ª Viagem missionária de Paulo
Escrita da carta de Tiago
Escrita da 1ª carta aos Tessalonicenses
Escrita da 2ª carta aos Tessalonicenses
Escrita da carta aos Gálatas
3ª Viagem missionária de Paulo
Escrita da carta aos Romanos, 1 e 2ª Coríntios
Evangelho de Marcos é escrito
Evangelho de Mateus é escrito
Evangelho de Lucas é escrito
Escrita da carta aos Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemom
Livro de Atos é escrito
Escrita da 1ª carta a Timóteo
Antes deste ano, escrita da 1ª carta de Pedro
Escrita da 2ª carta de Pedro
Escrita da 2ª carta a Timóteo, Tito e martírio de Pedro e Paulo
Escrita da carta de Judas
Antes deste ano, a escrita de Hebreus
Destruição de Jerusalém pelos Romanos, sob o Reinado de Tito
Escrita das cartas de João
Escrita do Evangelho de João 
Escrita do livro de Apocalipse

ANTIGO
TESTAMENTO

NOVO
TESTAMENTO

A  HISTÓRIA  SE  DIVIDE  EM  ANTES  E  DEPOIS  DE  JESUS  CRISTO
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5. AS FORÇAS CENTRÍPETA E CENTRÍFUGA NA MISSÃO

	 Utilizando-se	de	elementos	da	física,	é	possível	identificar	uma	importante	diferença	na	
essência da missão do povo de Israel para a missão da Igreja:

CENTRÍPETO (AT)
A força segue em direção 
ao centro. Os povos 
vizinhos deveriam olhar 
para	a	Lei,	a	qual	definia	o	
SER dos judeus. VER PARA 
CRER.

CENTRÍFUGO (NT)
“Vão e façam discípulos”. 
Cristo está no centro e a 
partir dele o movimento é 
na direção do centro para 
fora. “Eclesia: chamados 
para fora”.

DEUT.
4.5-8

MATEUS
28. 18-20

“SER, IR E FAZER”

“SER”

 MOVIMENTO DIRECIONAL  REF.   ÊNFASE MISSIONAL

a) O Novo Testamento é mais importante que o Antigo? Justifique!

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

b)Como é possível se estabelecer uma teologia bíblica?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

............................................................................................................................

c) Quais as implicações da missão em movimento centrífugo para a 

Igreja?

...........................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

IMPORTANTE 
NÃO ESQUECER
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CONHECENDO OS EVANGELHOS
 
	 A	palavra	evangelho	 significa	__________________,	e	está	vinculada	diretamente	ao	
anúncio	da	mensagem	do	Reino	de	Deus,	na	pessoa	de	Cristo	Jesus.	Esta	 lição	se	propõe	a	
abordar	aspectos	dos	quatro	evangelhos,	desde	informações	comuns,	bem	como	peculiares	de	
cada um deles.

1. COMPARATIVO ENTRE OS EVANGELHOS

2. OS EVANGELHOS SINÓTICOS
 
 Mateus, Marcos e Lucas são considerados _____________________ porque tem uma 
mesma “visão”. Ou seja, olham para Jesus sob a mesma perspectiva, respeitadas suas peculia-
ridades sobre o Mestre e seus destinatários.
	 O	Evangelho	de	Mateus	é	composto	por	cinco	sermões	ou	discursos:	Capítulos	de	5-7,	
10, 13, 18 e 24-25. O sermão do monte (5-7) é um tratado completo sobre a ética do Reino. 
Nele Jesus ensina como deve ser o estilo de vida de seus discípulos, agora, agentes do Reino 
dos céus.
 O Evangelho de Marcos apresenta dentre todas uma estrutura mais simples. Objetivida-
de e pragmatismo são características notadas. Evidenciam-se os milagres de Jesus. O Messias 

     L I Ç Ã O 0 6  
Facilitador(a):  

Data:______/_______/_____________

Ao final desta lição você deverá ser capaz de:
• Descrever as principais características dos Evangelhos;
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libertador não da opressão de Roma, mas da opressão satânica e vinculada ao pecado. Marcos 
7, apresenta um ensino importante sobre como o pecado nasce no coração das pessoas.
	 O	Evangelho	de	Lucas	é	de	todos	o	mais	rico	em	detalhes.	Detém	de	informações	exclu-
sivas, como as narrativas acerca do nascimento de João Batista e de Jesus. Várias parábolas, 
como	as	parábolas	do	“Samaritano”	e	do	“Filho	Perdido”,	por	exemplo.	Há	muito	conteúdo	ex-
clusivo, o que faz de Lucas um historiador extremamente cuidadoso. O evangelho de Lucas no 
início também era colocado em um volume com o livro de Atos, os quais, somados perfazem a 
maior parte escrita do Novo Testamento.

3. O QUARTO EVANGELHO
 
 O Evangelho segundo João, precisa ser desmembrado dos demais. Primeiro porque é 
____________ aos demais. Foi escrito por volta de _________ d.C. Esta informação é importan-
te pois, João, o apóstolo amado (João 13.23), teve mais tempo e mais material de consulta para 
escrever	seu	Evangelho.	Além	disto,	notoriamente	 lançou	mão	de	conhecimentos	filosóficos	
helenistas, para apresentar o verbo (LOGUS) encarnado, como pode ser observado em João 1.1. 
É o evangelho mais usado na evangelização, como exemplo João 3.16. 

 Segundo Kostenberger, existem diversos indícios de que os Evangelhos sinóticos já 
eram	reconhecidos	como	Palavra	de	Deus	no	final	do	primeiro	século.	Uma	das	evidências	se	dá	
no antigo manual cristão conhecido por “didaquê”, datado da virada do primeiro século, onde 
consta a seguinte expressão: “Não oreis como os hipócritas, mas como o Senhor ordenou em 
seu evangelho, vós deveis orar assim: Pai nosso que estás nos céus...” Esta é uma referência 
clara a Mateus 6.9-13, sendo citado como texto sagrado.17 

17 KOSTENBERGER, Andreas J. A heresia da ortodoxia: como o fascínio da cultura contemporânea pela diversidade está transformando nossa visão do cristianismo primi-
tivo. São Paulo: Vida Nova, 2014.p.187.

a) Como explicar algumas das “aparentes contradições” entre                                 

os evangelhos?

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

...........................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

IMPORTANTE 
NÃO ESQUECER
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     L I Ç Ã O 0 7  
Facilitador(a):  

Data:______/_______/_____________

Ao final desta lição você deverá ser capaz de:
• Descrever as principais características do livro de Atos;

1. POR QUE “ATOS DO ESPÍRITO SANTO ATRAVÉS” DOS APÓSTOLOS?

 O título deste livro que se encontra nas Bíblias apenas menciona “Atos dos Apóstolos”, 
isso	é	fato.	Contudo,	ao	ler	as	narrativas	de	Lucas	fica	evidente	o	quanto	a	ação	do	Espírito	
Santo é mencionada, por exemplo, apenas no primeiro capítulo consta: 
  

 

 

  
	 Isso	se	repete	 inúmeras	vezes	no	 livro,	de	modo	que	fica	adequado	acrescentar	esta	
expressão	a	fim	de	reforçar	a	importância	da	igreja	ser	dirigida	sob	o	_________	do	Espírito.

ATOS DOS “ESPÍRITO SANTO 
ATRAVÉS” DOS APÓSTOLOS

“Até	o	dia	em	que	foi	elevado	ao	céu,	após	ter	dado	orientações,	pelo	Espírito	
Santo, aos apóstolos que escolhera.” (Atos:1.2)

“Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o 
Espírito Santo dentro de poucos dias.”    (Atos:1.5)

“Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós; e sereis 
minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, 
e	até	os	confins	da	terra.”	(Atos:1.8)

“Irmãos, devia se cumprir a Escritura que o Espírito Santo predisse pela 
boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia dos que prenderam Jesus.” 
(Atos:1.16)
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Como um relato _________________ das origens no cristianismo, Atos registra as rela-
ções entre a Igreja e o Império Romano. Descreve a implantação da Igreja e a divulgação 
do evangelho por todo o mundo conhecido. O relato de Lucas cobre um período de cerca 
de ________ anos e um trajeto de Jerusalém a Roma18.

 AUTOR  DATA   PROPÓSITO

 Lucas   60 a 62 d.C.  Conectar o evangelho de Jesus e o trabalho 
       dos doze apóstolos ao trabalho missionário 
       do apóstolo Paulo.19

2. CONTEÚDO

 Os doze primeiros capítulos trazem destaques ao início da igreja, o pentecostes, o primei-
ro mártir e principalmente ao apóstolo ____________. Contudo ao ler a narrativa toda, a impres-
são mais destacada recai sobre a figura do apóstolo _____________. A estrutura do livro de Atos 
pode ser classificada da seguinte forma:

18 Bíblia de Estudo Arqueológica NVI. São Paulo: Editora Vida, 2013. p.1764.
19 Bíblia de Estudo da Reforma. RA. Sociedade Bíblica do Brasil, 2017. p.1804.

1. OS PRIMÓRDIOS DA IGREJA
a. A igreja em Jerusalém
b. A igreja é dispersada
c. A igreja disseminada entre os gentios

2. VIAGENS MISSIONÁRIAS DE PAULO
a. A primeira viagem missionária de Paulo
b. O concílio de Jerusalém
c. A segunda viagem missionária de Paulo
d. A terceira viagem missionária de Paulo

1-12
1-7
8.1-9.31
9.32-12.25

13.1-21.16    
13,14
15.1-35
15.36-18.22
18.23-21.16

3. CAPTURA E PRISÃO DE PAULO 21.17-28.31SU
M

Á
R

IO

“E todos os dias, 
no templo e de 
casa em casa, 
não cessavam 
de ensinar e de 
anunciar Jesus, 
o Cristo”. (5.42)
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3. MARCAS DE UMA IGREJA VIVA

 O livro de Atos descreve a igreja em seus primórdios. De acordo as referências abaixo, 
anote nos espaços com expressões sintéticas, algumas dessas marcas:

REFERÊNCIAS

1.12-14

2.42

2.43

2.44

2.45

2.46

2.47

4.4

4.29-31

4.32-35

5.1-11

6.1

6.2

6.3-5

6.6

6.7

8.1

8.4

11.17,18

12.5

13.2,3

13.4

15.1,2

15.22-29

15.36-41

MARCAS DE UMA IGREJA VIVA

ESSAS MARCAS APRESENTAM UMA IGREJA PERFEITA?
O QUE ISSO NOS ENSINA?
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     L I Ç Ã O 0 8  
Facilitador(a):  

Data:______/_______/_____________

Ao final desta lição você deverá ser capaz de:
• Descrever as principais características das cartas às igrejas;

OS ESCRITOS PAULINOS (CARTAS ÀS IGREJAS)

1. SÍNTESE DAS CARTAS PAULINAS

 O quadro apresenta de modo sintético dados relevantes sobre as cartas paulinas: 

  CARTA    DATA    LOCAL          PROPÓSITO20                                            TEMAS21

20 Bíblia de Estudo da Reforma. RA. Sociedade Bíblica do Brasil, 2017
21 Bíblia de Estudo Arqueológica NVI. São Paulo: Editora Vida, 2013

ROM.

1 COR.

2 COR.

GÁL.

EF.

FILIP.

COL.

1TESS.

2TESS.

55

55

57

54

63

50
54 -57
58-60
60...

61-63

50

51

Corinto

Éfeso

Macedônia

Gálatas

Roma

Se foi Corinto
Se foi Éfeso
Se foi Cesaréia
Se foi Roma

Roma

Corinto

Corinto?

Defender um ensino fundamental do cristianismo 
e sua missão: a justificação por meio da justiça 
de Deus em Cristo.

Explicar que o Jesus Cristo crucificado, que 
personifica o evangelho, é a origem da unidade, 
do serviço e da esperança da igreja.

Paulo leva a congregação de Corinto a 
considerar o seu ministério como sendo 
verdadeiramente uma obra de Cristo entre eles.

Demonstrar que a fé em Cristo opera tanto a 
justificação quanto a santificação.

Paulo demonstra que o batismo une todos os 
cristãos e que a salvação é mediante a graça e 
os dons são para edificação do corpo de Cristo.

A vida cristã deve espelhar o exemplo de Cristo 
e que apesar das provações o crente deve 
sempre experimentar da alegria em Cristo.

Afastar a congregação de Colossos da heresia 
e dirigi-los à verdade sobre Jesus e sua obra 
salvadora. Por meio de Cristo tudo foi feito.

Restaurar a relação com os cristãos 
tessalonicenses após a perseguição ter separado 
Paulo e seus colegas da congregação.

Corrigir compreensões erradas a respeito do 
retorno de Cristo que surgiram depois de Paulo e 
seus colaboradores terem deixado Tessalônica.

Fidelidade, justiça,
reconciliação e fé.

Divisões, conduta cristã, 
culto, ressurreição.

Reconciliação, 
Ofertas,Defesa do 
apostolado.
Apostolado, Justificação 
pela fé, santificação.

A base e a manutenção 
da Unidade do Corpo de 
Cristo.

Alegria, humildade, 
gratidão.

Advertência contra 
heresias, supremacia de 
Cristo, vida cristã.

Perseguição, volta de 
Cristo, vida cristã.

Retorno de Cristo, 
anticristo, vigilância do 
amor até a volta de Jesus.
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2. PAULO REVELADO POR PAULO
 
 Impossível falar das cartas de Paulo, sem abordar questões do próprio autor. É inquestio-
nável o fato dele ter sido o mais influente de todos os apóstolos. Ele demonstra total entendimen-
to de sua _________________ em Cristo. Observe o texto abaixo e anote nos espaços o que ele 
disse a seu próprio respeito. Em vermelho são revelações teológicas.

11 Mas, irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim anunciado 
não se baseia nos homens;
12 porque não o recebi de homem algum nem me foi ensinado, mas o 
recebi por uma revelação de Jesus Cristo.
13 Pois já ouvistes como era o meu procedimento no judaísmo, como 
eu perseguia violentamente a igreja de Deus, tentando destruí-la.
14 E no judaísmo eu ultrapassava a muitos da minha idade entre meu 
povo, sendo extremamente zeloso das tradições de meus antepassados.
15 Quando Deus, porém, que desde o ventre de minha mãe me sepa-
rou e me chamou pela sua graça, se agradou
16 em revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gen-
tios, não consultei ninguém.
17 Também não subi a Jerusalém para encontrar os que já eram após-
tolos antes de mim, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para 
Damasco.
18 Depois de três anos, subi a Jerusalém para conhecer Cefas; e passei 
quinze dias com ele.
19 Mas não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do 
Senhor.
20 Sobre tudo isso que vos escrevo, declaro diante de Deus que não 
estou mentindo.
21 Depois, fui para as regiões da Síria e da Cilícia.
22 Eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas de Cristo na Judeia.
23 Apenas tinham ouvido dizer: Aquele que nos perseguia agora prega 
a fé que antes tentava destruir.
24 E glorificavam a Deus por minha causa.

3. TEOLOGIA PAULINA

 Um exemplo da importância da teologia desenvolvida por Paulo, está no fato de que o 
Movimento de Reforma (Séc.XVI) tem sua propulsão na releitura das cartas paulinas e a teologia 
desenvolvida a partir delas. A fonte de Paulo é o próprio Senhor Jesus Cristo: “Mas, irmãos, quero 
que saibais que o evangelho por mim anunciado não se baseia nos homens; porque não o recebi 
de homem algum nem me foi ensinado, mas o recebi por uma revelação de Jesus Cristo.” (Gálatas 
1.11,12). 
 Paulo faz incisivas e contundentes declarações de fé. Veja alguns exemplos dentre muitas 
coisas que ele declarou crer: 

G
Á

LA
TA

S 
1.

11
-2

4
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CONVICÇÕES DE FÉ REFERÊNCIAS

A salvação é mediante a fé em Cristo e 
não por obras da lei.

A salvação é pela graça e não por boas obras
Todos pecaram e precisam da graça de Deus

Quem está em Cristo é uma nova criatura e não 
mais sofre condenação

Jesus ressuscitou e sem a ressurreição nada 
faz sentido

Inspiração e infalibilidade das Escrituras

Vida de pureza e santificação no Espírito Santo

Jesus Cristo voltará e reinará para sempre

Gálatas 2.16

Efésios 2.8-10
Romanos 3.23; 6.23

2 Coríntios 5.17
Romanos 8.1

1 Coríntios 15.1-22

2 Timóteo 3.16,17
1 Tessalonicenses 4.3-8
Efésios 5.1-21
Gálatas 5.16-26
1 Tessalonicenses 4.16

1Co.7.1-5 
Ef.5.22-33; 6.1-4

LEIA OS TEXTOS ABAIXO E CLASSIFIQUE-OS DE MODO TEMÁTICO:
Rm.1.24-27
1Co.6.9-20; 7.25-40

1Ts.4.9-12
2Ts.3.6-13

Rm.13.1-7
1Co.6.1-8

Rm.8.5-8; 12.1-3
Fp.4.8

Esses temas podem ser aplicados no 
contexto dos PGMs?



34

     L I Ç Ã O 0 9  
Facilitador(a):  

Data:______/_______/_____________

Ao final desta lição você deverá ser capaz de:
• Descrever as principais características das cartas pastorais;

OS ESCRITOS PAULINOS (CARTAS PASTORAIS)

1. SÍNTESE DAS CARTAS PASTORAIS
 
 Dados relevantes precisam ser destacados, observe:
  
   CARTA    DATA    LOCAL          PROPÓSITO22                                            TEMAS23

2. CONSELHOS PARA ONTEM, HOJE E SEMPRE
 
 Na multidão de conselhos há sabedoria (Pv.11.14), e de fato, Paulo produziu uma multidão 
de conselhos para com as pessoas que exerceu influencia. Conselhos que se aplicam aos líderes-
-servos hoje e amanhã:

22 Bíblia de Estudo da Reforma. RA. Sociedade Bíblica do Brasil, 2017
23 Bíblia de Estudo Arqueológica NVI. São Paulo: Editora Vida, 2013

1TIM.

2TIM.

TITO

FILE.

5,66

66,67

65,66

61,63

Macedônia

Roma

Incerto

Roma

Encorajar e instruir Timóteo para que exorte os 
efésios a serem fiéis à Palavra de Deus.

Sã doutrina, justo viver, 
evangelismo e liderança 
eclesiástica.

Preparar Timóteo para o trabalho em meio à 
perseguição e pedir que ele visite Paulo em 
Roma.

Orientar o ensino e o ministério de Tito junto 
aos cristãos de Creta.

Reconciliar Filemom com seu escravo fugitivo, 
Onésimo, que havia se tornado cristão.

Perseverança, autoridade 
das Escrituras alerta contra 
falsos mestres.

Liderança eclesiástica, do-
mínio próprio, integridade e 
falsos mestres.
Perdão e igualdade em 
Cristo.

CONSELHOS REFERÊNCIA

• Para os que exercem maiores responsabilidades
• Para os iniciantes no serviço ministerial
• Para reavivar o dom/vocação recebidos de Deus
• Cuidar com os exaustores
• Sábio nos relacionamentos
• Com relação ao dinheiro
• Para toda igreja

1Tm.3.1-16
1Tm.4.12-16
2Tm.1.6,7
1Tm.18-20
1Tm.5.1,2
1Tm.6.7-11
Tito 2.1-8
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3. EVIDÊNCIAS DE RELACIONAMENTOS DISCIPULADORES

 As cartas pastorais apresentam diversas _______________ de que Paulo estabeleceu re-
lacionamentos discipuladores ao longo de sua trajetória de vida cristã. Há inúmeros exemplos de 
como Paulo valorizava as pessoas que estavam com ele através dos vínculos estabelecidos, por 
exemplo:

4. QUALIDADES IMPRESCINDÍVEIS PARA UM LÍDER-SERVO:

 Leia a carta de Paulo a FILEMOM e identifique padrões aplicáveis a dinâmica de vida cristã 
na igreja:

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

VÍNCULOS REFERÊNCIA

• Estabelecidos pelo discipulado
• Estabelecidos pela amizade
• Estabelecidos pelas parcerias

1Tim.1.1,2; Tito 1.4; Filemom 10;
2Tim.1.16-18; 4.9,11;
Filemom 1.1,2; 7; 2Tm.4.19-21;

IRREPREENSÍVEL

1Tm.3.2 / Tito 1.6,7
Testemunho para 
com os de fora

1Tm.3.7

Piedoso

Tt.18

TEMPERANTE

1Tm.3.2

Justo

Tt.1.8

Hospitaleiro

1Tm.3.2 / Tt.1.8

MODESTO

1Tm.3.2

Domínio próprio

Tt.1.8
Governa bem               

sua casa
Tt.1.6 / 1Tm.3.4,5

APTO PARA ENSINAR

1Tm.3.2

Sóbrio

1Tm.3.2,3

Amante do bem

Tt.1.8
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     L I Ç Ã O 1 0  
Facilitador(a):  

Data:______/_______/_____________

Ao final desta lição você deverá ser capaz de:
• Descrever as principais características das cartas gerais;

HEBREUS e os ESCRITOS DE PEDRO, TIAGO E JUDAS

1. SÍNTESE DE HEBREUS E DAS CARTAS DE PEDRO, TIAGO E JUDAS

 Este conjunto de Escrituras juntamente com as cartas de João, formam o grupo das 
_______________. As cartas Joaninas serão verificadas na próxima lição, de modo que não figu-
ram na sequência entre as cartas de Pedro e Judas por hora. 

   CARTA    DATA    LOCAL          PROPÓSITO24                                            TEMAS25

2. CARTAS GERAIS
  
 Estas cartas recebem esta classificação por causa de seus destinatários, veja:
 
 
 
 
 
 
24 Bíblia de Estudo da Reforma. RA. Sociedade Bíblica do Brasil, 2017
25 Bíblia de Estudo Arqueológica NVI. São Paulo: Editora Vida, 2013

HEB. até 70 Anônimo

Exortar aos irmãos, lavados com água pura e 
participantes do altar que Cristo é o seu Sumo-
sacerdote e sacrifício totalmente suficiente pelo 
pecado.

Superioridade de Cristo, 
perseverança, fé que agra-
da a Deus, disciplina dos 
filhos de Deus e vida cristã.

Transmitir a sabedoria do Senhor às 
congregações dispersas entre as nações gentias.

Instruir e encorajar o povo do Senhor para que 
suportem o sofrimento por causa da justiça.

Alertar contra os falsos mestres que promoviam 
estilos de vida pecaminosos e questionavam a 
volta de Jesus.

Alertar companheiros na fé cristã sobre os 
perigos representados pelos mestres falsos e 
ímpios. 

Fé genuína, boas obras, 
sabedoria verdadeira.

A nova identidade dos 
crentes, disposição em 
sofrer por fazer o bem e 
vida cristã.

Crescimento espiritual, 
falsas doutrinas e a certeza 
da volta de Cristo.

Advertência contra falsos 
mestres e comportamento 
cristão.

TIAGO

1PED.

2PED.

JUDAS

50

até 67

68

68

Tiago, “irmão”

Simão Pedro

Simão Pedro

Judas “irmão”

TIAGO 1.1
Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus 
Cristo, às doze tribos da Dispersão, 
saudações.

PEDRO 1.1
Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos 
eleitos peregrinos da Dispersão no 
Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia,

JUDAS 1.1
Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de 
Tiago, aos chamados e amados em Deus 
Pai, guardados em Jesus Cristo:
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 Mas quem são os crentes da ______________? Séculos anteriores, por ocasião do domínio 
grego cuja força fez com que o mundo helênico prevalecesse, fez com os judeus fossem disper-
sos para vários lugares. Isto explica porque na época da páscoa, tantos judeus se reuniam em 
Jerusalém (Atos 2). Dentre estes, os que se converteram a Cristo, inicialmente permaneceram 
em Jerusalém por determinado tempo, mas foram dispersos quando da perseguição e martírio 
de Estevão (Atos 8.1-8).

 Você considera que a carta de Tiago é dispensável ou ainda que a mesma contraria a sal-
vação pela graça, pois a vincula as boas obras? Justifique:

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................
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HEBREUS é	considerado	uma	carta	mais	parecida	com	um	livro.	O	autor	é	anônimo,	mas	há	os	que	
defendem a autoria de Paulo, Apolo ou Barnabé. 
O	fato	é	que	não	se	sabe.	Seu	conteúdo	é	extremamente	importante	e	destaca	a	superioridade	de	Jesus	
Cristo sobre a Lei, os anjos e lhe coloca como o elemento substitutivo permanentemente ao sistema 
sacrifical	do	Antigo	Testamento.	
Jesus é nosso sumo sacerdote e o próprio cordeiro oferecido em holocausto.

ATOS 8.2-4
“E alguns homens piedo-
sos sepultaram Estêvão 
e lamentaram muito por 
ele. Saulo, porém, asso-
lava a igreja; entrando 
pelas casas, arrastava 
homens e mulheres e os 
colocava na prisão. No 
entanto, os que foram 
dispersos iam por toda 
parte, anunciando a 
palavra.

TIAGO 
Os temas abor-

dados pelo irmão 

de Jesus e pastor 

da igreja de Jeru-

salém confronta 

diretamente a fé 

sem obras, a qual 

torna-se nula.

PEDRO
As duas cartas do 

principal líder da 

igreja em Jerusa-

lém se preocupam 

em admoestar os 

cristãos ao viver 

santo	e	fiel.

JUDAS
O principal mérito 

desta carta é sua 

aplicação apologé-

tica. A defesa da fé 

é uma das posturas 

que a igreja deve 

realizar.
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     L I Ç Ã O 1 1  
Facilitador(a):  

Data:______/_______/_____________

Ao final desta lição você deverá ser capaz de:
• Descrever as principais características das cartas de João e do livro do Apocalipse;

1. SÍNTESE DAS CARTAS JOANINAS

 Acredita-se que o autor seja o mesmo ______________________, responsável por es-
crever o Evangelho de João. Existem muitas similaridades e evidências para isso, porém alguns 
especialistas colocam dúvidas se de fato foi ele. Contudo, conforme temos adotado ao longo das 
reflexões e abordagens sobre autoria, este fator não pesa em termos de autoridade, nem tão 
pouco a credibilidade das Escrituras.

       DATA  DESTINATÁRIOS   PROPÓSITO26                                        TEMAS27

 
 
 
                       

     GNOSTICISMO28

Movimento religioso, de caráter sincrético e esotérico, desenvolvido nos primeiros sécu-
los de nossa era à margem do cristianismo institucionalizado, combinando misticismo e 
especulação filosófica.

 Um dos temas mais explorados por João foi tratar acerca da __________________. Trata 
da verdade, 52x no Evangelho e 22x nas cartas. 
Isso tem a ver com o movimento dos gnósticos  que defendiam a salvação por meio do conheci-
mento. De maneira que João se preocupou em destacar a que a verdade que liberta é somente 
Jesus Cristo (João 8.32), ou como menciona acerca de Gaio: 

 “Não tenho maior alegria do que esta: ouvir que os meus filhos andam na verdade.” 
3 João v.4

26 Bíblia de Estudo da Reforma. RA. Sociedade Bíblica do Brasil, 2017
27 Bíblia de Estudo Arqueológica NVI. São Paulo: Editora Vida, 2013
28 https://www.google.com.br/search?q=Dicion%C3%A1rio#dobs=gnosticismo

1 João

2 João

3 João

85-95

Indícios apontam 
para uma carta 
circular sem 
um destinatário 
específico.

A encarnação, o amor e convicções cristãs 
são temas evidenciados.

Firmar a 
encorajar a fé dos 
contemporâneos 
de João em vista 
da crescente 
controvérsia causada 
por alguns cristãos 
gnósticos que 
haviam deixado ou 
perturbado suas 
congregações.

Advertência a falsas doutrinas, ênfase a 
“verdade” e ao amor.

Hospitalidade, verdade e denúncia contra 
Diótrefes que gostava de mandar na igreja.

Endereçada a 
senhora eleita, que 
pode ser uma mulher 
ou até mesmo uma 
igreja local.

Endereçada ao 
amigo Gaio.
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2. APOCALIPSE: O LIVRO DA “REVELAÇÃO”

 INFORMAÇÕES GERAIS29

AUTORIA 
Apesar de alguns considerarem ser outro “João”, a tradição mantém a teoria de que foi 
João, o apóstolo, também conhecido como discípulo amado. Não há material substan-
cial para desacreditar nisto.

LUGAR
O autor menciona que está escrevendo de Patmos (1.9), pequena ilha rochosa do Mar 
Egeu. Afastada da moderna Turquia e era usada como colônia penal romana.

DATA
Eusébio de Cesaréia (265-340) relata que João saiu de Patmos durante o reinado do 
imperador Nerva (96-98), de modo que sua escrita deve ter sido por volta de 95 d.C.

DESTINATÁRIO
É destinado às sete igrejas que se encontravam nas cidades da Ásia Menor (Turquia): 
Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia.

PROPÓSITO
O propósito principal é levar CONFORTO aos corações dos cristãos que estavam sendo 
perseguidos pelo império romano. Este sentimento pode ser perceptível hoje quando se 
faz uma leitura completa do livro de modo ininterrupto. Apesar das dores, no final, os 
cristãos são vencedores!

TEMAS30

Deus está no controle da história. Isso não significa determinismo que nos isenta de nos-
sas escolhas, mas que Deus governa e tem tudo sob seu domínio pleno e eterno. Jesus 
voltará, mesmo que possam caber discussões sobre como e quando será, seu retorno é 
inevitável. A salvação é para todos os que creêm em Cristo, não sendo exclusiva de um 
povo ou nação.

3. NO QUE ACREDITAR SOBRE O APOCALIPSE?

 A __________________ apocalíptica se utiliza de diversos símbolos, muitos dos quais não 
estão explicitados no texto. Isso acaba por gerar um grande número de especulações, as quais 
não promovem crescimento, e sim, embates infrutíferos e desnecessários. A igreja precisa crer 
nas verdades macros que a revelação apresenta, por exemplo:

   

    O CÉU E O INFERNO SÃO REAIS

   SATANÁS E SEUS DEMÔNIOS ESTÃO DERROTADOS

   A MORTE SERÁ VENCIDA COMPLETAMENTE

 OS SALVOS PERMANECERÃO FIÉIS

JESUS CRISTO VOLTARÁ

29 Bíblia de Estudo Arqueológica NVI. São Paulo: Editora Vida, 2013. (Com adaptações). 
30 Bíblia de Estudo da Reforma. RA. Sociedade Bíblica do Brasil, 2017
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4. A IMPORTÂNCIA TIPOLÓGICA DAS IGREJAS DA ÁSIA MENOR

PARA PENSAR E SE POSICIONAR

1. Qual a importância das Cartas Joaninas?

2. Como devemos trabalhar com a literatura apocalíptica?

3. Como se deve interpretar as declarações de Jesus sobre aqueles que não 

se arrependerem? Por exemplo: “tirarei o teu candelabro” (2.5)?
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1. O QUE É SER UM CRISTÃO?

 Antes de pensar no significado e implicações do que é ser um discípulo, faz-se necessário 
pensar no que é ser um cristão. “...Em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos pela 
primeira vez.” (Atos 11.26).
 John Stott 31 antes de explicar o que significa ser cristão, enumerou três perspectivas que 
NÃO retratam ou explicam o que é o cristianismo:

O Cristianismo não é um credo, nem um có-
digo, nem um culto, se bem que cada uma 
destas coisas tenha a sua devida importân-
cia. Ele não é, em sua essência, um sistema 
intelectual, nem ético, nem cerimonial, nem 
mesmo os três juntos. 
STOTT, 2004, p.26,27.

MAS ENTÃO O QUE É O CRISTIANISMO?

É _________________! O cristianismo não é primordialmente um sistema 
(...), mas é uma pessoa, e uma relação com essa pessoa.32  
Com base nisso, ser cristão é ser ligado diretamente de modo 
___________________ a Cristo. A pessoa que se diz cristã já passou 
pelo processo de admitir sua situação de pecado. Isto é, “somos pe-
cadores e precisamos de um Salvador. Por pecado a Bíblia quer dizer 
_________________________. A ordem de Deus é que o amemos em pri-
meiro lugar (Mt.22.37-39), depois o nosso próximo, e por último a nós 

mesmos. O pecado consiste precisamente em se inverter esta ordem. Pecado é colocar _____ em 
primeiro lugar, depois o _______________ e Deus em algum lugar remoto. 33

Ao procurarmos definir o que é um cristão, precisamos fazer uma distinção entre cris-

31 STOTT, John. Firmados na fé. Curitiba: Encontro, 2004.p.25,26
32 TOTT, John. Firmados na fé. Curitiba: Encontro, 2004.p.27.
33 STOTT, John. Firmados na fé. Curitiba: Encontro, 2004.p.34

     L I Ç Ã O 1 2  
Facilitador(a):  

Data:______/_______/_____________

Ao final desta lição você deverá ser capaz de:
•	Ampliar	seus	conhecimentos	sobre	o	discipulado	e	suas	implicações;
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tãos nominais e cristãos comprometidos. Isso pode parecer ofensivo, e certamente é 
desagradável. Mas ao fazê-lo, estamos seguindo os autores bíblicos, que colocam muita 
ênfase na diferença entre uma profissão de fé exterior e a realidade interior. É possível 
ser cristão de nome, sem que seja no coração. STOTT, 2004.p.23

2. O QUE É SER UM DISCÍPULO?

 É a pessoa que literalmente pisa nas mesmas ______________ do mestre. Reproduz o 
que o mestre ensina, ou “...é aquele(a) que crê em tudo o que Cristo disse e faz tudo o que Cristo 
manda.”34  Para dar sequência a esta conversa, importa considerar palavras chaves. 

PALAVRA CHAVE  OBSERVAÇÕES
Convertido   Aparece 2x no Antigo Testamento;
Crente    Aparece 15x no Novo Testamento;
Discípulo    Aparece 3x no A.T. e 258x no N.T.;
Evangélico   Não existe na Bíblia. A palavra “evangelho” sim, mas evan- 
     gélico não. 
Discipulado   Deriva da palavra discípulo, mas não aparece na Bíblia. É  
     uma palavra criada para descrever o processo de caminha- 
     da entre duas pessoas que são discípulo de Jesus. 

 Voltando os olhares para a Grande Comissão, algumas percepções precisam ser assimila-
das. “E, aproximando-se Jesus, falou-lhes: Toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. 
Portanto,	ide,	fazei	discípulos	de	todas	as	nações,	batizando-os	em	nome	do	Pai,	do	Filho	e	do	
Espírito Santo; ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei; e eu estou con-
vosco	todos	os	dias,	até	o	final	dos	tempos.” (Mateus 28.18-20).

1º Jesus recebeu ___________________ vinda do céu para concedê-la aos discípulos;
2º A missão consiste em fazer ___________________________ e não no _________;
3º A ação de IR está em movimento, ou seja ____________ fazei discípulos;
4º A palavra discípulos explica a ____________________ daquele que obedece. Ele(a) se 
torna	discípulo	porque	decidiu	seguir	a	Jesus	e	tê-lo	como	único	Salvador	e	Senhor;
5º Jesus não disse: “Ide, fazei _________________ discípulos, e sim, fazei discípulos de 
todas	as	nações.	Isso	fala	da	_____________________;
6º O batismo é uma ordenança que _______________ a decisão por Cristo;
7º O trabalho básico de fazer discípulos implica no _________________ as pessoas a 
____________________ de todas as coisas. Todas as coisas não _________________ nada.
8º Jesus estará conosco ___________________________________ nessa caminhada de 
_________________ discípulos.

CUIDADO para não tornar a 
Grande Comissão, na grande Omissão.

34 HUBER, Abe. Ide e fazei discípulos. Fundamentos práticos para Ser e Fazer discípulos de Jesus. Fortaleza: Premius, 2010.p.25.
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3. O DISCIPULADO COMO ESTILO DE VIDA

 Estilo de vida envolve basicamente hábitos que uma pessoa cultiva por entender que os 
mesmos de algum modo lhe fazem bem, ou porque acreditam ser o certo a se fazer. Fazer dis-
cípulos na história da igreja passou a ser um tarefa _________________. De modo que terceiri-
zamos para os evangelistas, pastores, diáconos ou líderes da igreja. Jesus, falou à igreja: “Toda 
autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos...” PORTANTO, 
façam discípulos. Quais as razões que impedem ou atrapalham uma pessoa de se estabelecer 
relacionamentos discipuladores? Veja abaixo:

JUSTIFICATIVAS

Minha agenda não comporta.

Medo de ser rejeitado pela 
pessoa.

Não sei como fazer.

Essa tarefa é do pastor, evan-
gelista, ou diácono.

Preciso de mais tempo na igreja 
para evangelizar.

RESPOSTAS

Não tenho amigos não
crentes

Sou tímido, introspectivo e 
de pouca conversa.

Já trabalho na igreja, canto 
no coral, recebo pessoas na 
porta, frequento ao pgm, sou 
assíduo na ebd e nos cultos, 
oro regularmente, entrego 
folhetos, “pago” o dízimo, 
etc...

Desculpa injustificada. Temos tempo para 
tudo que julgamos importante.

Quem estará sendo rejeitado é Jesus e não 
você.

Tudo se aprende. Há treinamentos específi-
cos e Deus nos capacita. A obra é do Espíri-
to Santo.

A tarefa é de cada cristão. A missão é para 
todos.

Compartilhar Cristo é falar do que já se 
sabe e não daquilo que ainda é desconhe-
cido.

Desenvolva intencionalmente amizades 
com pessoas que precisam de Cristo. Peça 
a Deus para coloca-las em seu caminho.

Peça a Deus ajuda, procure pontos de con-
vergência, elos de aproximação. Assista o 
jornal, leia sobre assuntos da atualidade.

Relacionamentos discipulador precisa ser 
construído por todos que servem, inde-
pendentemente de como, onde e o quê 
façam. Atividades eclesiásticas não subs-
tituem a vida discipular.

REF.

Tg.4.17

1Sm.8.7

At.1.8

Mc.16.15

At.9.19,20

Mt.11.19

Tg.1.5,6

Tg.2.14-16
Mateus   
28.18-20
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REQUISITOS E HÁBITOS SAUDÁVEIS NO 
ESTABELECIMENTO DO DISCIPULADO COMO ESTILO DE VIDA:

4. O SACERDÓCIO UNIVERSAL DOS CRENTES NA PRÁTICA

 Este é um dos princípios distintivos dos batistas, aceito de modo 
cognitivo, mas rejeitado na prática. Veja como pode ser:

Explorando melhor essa dinâmica de intencionalidade
no alcance de uma pessoa com o evangelho transfor-
mador,	é	preciso	verificar	4	passos35

35 HUBER, Abe. Discipulado um a um: crescimento com qualidade. Fortaleza: Premius, 2011.p.84.

Ao chegar em 
Jerusalém, Saulo 
procurou juntar-se 
aos discípulos; mas 
todos tinham medo 
dele e não acre-
ditavam que ele 
fosse um discípulo.                
Então Barna-
bé, tomando-o 
consigo, levou-o 
aos apóstolos...”              
(Atos 9.26,27a)

“Mas vós sois 
geração eleita, 
sacerdócio real, 
nação santa, povo 
de propriedade 
exclusiva de Deus, 
para que anun-
cieis as grandezas 
daquele que vos 
chamou das trevas 
para sua maravi-
lhosa luz.” 
(1 Pedro 2.9).
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PARA PENSAR E SE POSICIONAR...

1. O que é ser um cristão?

2. O que é ser um discípulo?

3. O que significa discipular como estilo de vida?

4. O sacerdócio universal dos crentes de fato é vivenciado por nós? 

O que falta para ser?

É mais importante 
integrar a pessoa 
do que levá-lo a 
uma decisão.

Para integrar uma 
pessoa é preciso 
cultivar amizade 
profunda

Utilizar even-
tos sociais e dar 
bastante atenção. 
Fazer muitas per-
guntas e ouvir é 
fundamenta

Investir mui-
to tempo com a 
pessoa. Cultivar 
amizade profunda!

01 02 0403
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PGMs SAUDÁVEIS SE ESTABELECEM COM LÍDERES SAUDÁVEIS

1. LÍDER PERFEITO X LÍDERES SAUDÁVEIS

Infelizmente temos um conceito distorcido de 
perfeição. O estado pleno de perfeição é algo que 
se encontra somente na pessoa de Jesus Cristo. 
Às vezes achamos que para ser um líder de PGM, 
precisamos encontrar pessoas perfeitas, sem er-
ros. Isso é impossível e impraticável. Contudo, 
isso também não significa que tenhamos que ni-
velar por baixo. Acerca destas características no 
próximo tópico veremos o que a Bíblia diz. 

 Antes disto, é importante pensar no como podemos ser líderes _______________. Isto é, 
pessoas que apesar de suas limitações, conseguem desenvolver um trabalho significativo e de 
qualidade a frente de seu pequeno grupo. 
 De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), saúde pode ser compreendida 
como “... um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na au-
sência de doença ou de enfermidade.”36  Contudo, sabemos que é ___________ mais do que isso. 
Jesus fala sobre bem-estar integral em Mateus 22.37-39:

36 http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OMS-Organiza%C3%A7%C3%A3o-Mundial-da-Sa%C3%BAde/constituicao-da-organizacao-mundial-da-saude-
-omswho.html

     L I Ç Ã O 1 3  
Facilitador(a):  

Data:______/_______/_____________

Ao final desta lição você deverá ser capaz de:
•	Identificar	os	principais	hábitos	de	um	líder	eficaz;

SAÚDE 
FÍSICA

SAÚDE 
EMOCIONAL

SAÚDE 
MENTAL

SAÚDE
ESPIRITUAL

ESTILO DE VIDA SAUDÁVEL

“Jesus lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. 
Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é:

Amarás o teu próximo como a ti mesmo.”



47

2. PADRÃO BÍBLICO PARA UMA LIDERANÇA FRUTÍFERA

 Escolher os textos que se adequam pode parecer simples, mas 
precisamos tomar cuidado para não colocar uma carga pesada demais, 
a qual impossibilite pessoas de servir. Contudo, alguns requisitos básicos 
são essenciais. Leia os textos citados e com base neles relacione algu-
mas características: 

  PADRÃO BÍBLICO  REQUISITOS APLICÁVEIS

Êxodo 
18.21

Atos 
6.3

1 Timóteo 
4.13-16

3. HÁBITOS DE UM LÍDER EFICAZ DE PGMS37

SONHE em liderar um PGM saudável que cresce e se multiplica.

Faça da ORAÇÃO pelos membros de seu PGM uma rotina diária.

CONVIDE semanalmente pessoas novas para visitar seu PGM.

Faça CONTATO regularmente com os membros do seu PGM.

Seja dedicado no PREPARO do encontro de seu PGM (Roteiro, músicas, lanche).

Faça o MENTOREAMENTO dos líderes em treinamento.

Promova a COMUNHÃO através de atividades além do encontro semanal.

Comprometa-se com o seu CRESCIMENTO pessoal.

37 EARLEY, Dave. Hábitos do líder eficaz de pequenos grupos: como transformar seu ministério além do encontro. Rio de Janeiro: Junta de Missões Nacionais, 2016.

“Procura 
apresentar-te 
aprovado diante 
de Deus, como 
obreiro que
 não tem               
de que se 
envergonhar, 
que maneja bem 
a palavra da 
verdade.”

2Tm.2.15



48

4. MULTIPLICANDO LÍDERES SAUDÁVEIS

 Somente o desafio de conseguir novos líderes já traz consigo grandes dificuldades, mas 
além disto ainda se faz necessário que eles sejam saudáveis. Mas há caminhos

SONHE em multiplicar líderes.

DEMONSTRE a liderança multiplicadora.

DESCUBRA líderes em potencial.

APROFUNDE seus relacionamentos intencionalmente com eles.

DESCREVA a visão para eles massivamente.

ESTABELEÇA expectativas e compromissos com eles.

DESENVOLVA os líderes em potencial

MOBILIZE para liderança.

IMPORTANTE CONSIDERAR

Pense em sua caminhada como líder...

1. Você se considera um líder saudável? Se SIM, como pode melhorar?                                         
Se NÃO, quais motivos?

2. Você consegue identificar líderes em potencial? O que você fará para levantar 
novos líderes?

3. Dentre as qualidades mencionadas nos estudos citados, quais você julga mais 
difíceis de ser alcançadas?  Justifique!
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     L I Ç Ã O 1 4  
Facilitador(a):  

Data:______/_______/_____________

Ao final desta lição você deverá ser capaz de:
•	Ampliar	seus	conhecimentos	sobre	resolução	de	conflitos	interpessoais;

RESOLUÇÃO DE CONFLITOS

INTRODUÇÃO

 Há um sofisma38  de que trabalhar com pessoas sempre é difícil. 
Muitos se utilizam de expressões como: “prefiro trabalhar com animais 
do que pessoas”, para enfatizar que relacionamentos são complicados. 
Às vezes isso pode acontecer, mas não é o ideal planejado por Deus para 
nossa existência. Porém, não fomos criados para viver sozinhos (Gn.2.18), 
Deus nos fez em sociedade. Somos conectados desde a criação para vi-
vermos de forma ________________. De fato existe complicadores que o 
pecado trouxe aos relacionamentos, de modo que exatamente por causa 
disso, somente quando convergimos em Cristo podemos conviver em paz 
(Ef.2.14). 
 Existem possibilidades de conflitos serem gerados em diversos luga-
res e por razões das mais _____________ as mais _____________________. 
Desde coisas corriqueiras de uma casa, como quem faz o café ou leva o 
lixo para fora, até relações profissionais. Pode ser o vizinho com o som 
alto ou as crianças que ficam pulando no apartamento de cima, bem como 
o filho que não quer ir ao culto ou a mãe que grita para tudo. Existem 
milhões de possibilidades, mas o fato é que precisamos criar mecanismos 
que nos auxiliem a vencer todos os conflitos. 

1. ESTRATÉGIAS NA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS
 
 O assunto é amplo e pode ser observado por diversos ângulos, de modo que importa con-
siderar algumas providências eficazes.

38 Sofisma: argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade.
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DISCUTA SOBRE IDEIAS E NÃO PESSOAS
Quando nos concentramos no conceito, evitamos a personalização da 
ideia e trabalhamos na construção de soluções visando o bem comum.

PREVENIR É O MELHOR REMÉDIO
Se antecipe a crise, seja pró-ativo, procure padrões de comportamen-
to agressivo na outra pessoa que você pode contornar ou evitar.

DESENVOLVA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL
Pequenos problemas se tornam grandes por descuido emocional. 
Identifique os gatilhos que liberam sua irritação e/ou estresse.

INTERROMPA PROCESSOS CONFLITUOSOS 
Atue impedindo que o volume de tensão aumente. Corte a irrigação 
do fluxo que alimenta a raiva.

2. A LÓGICA EVOLUTIVA QUE GERA CRISES RELACIONAIS

 Um conflito não ocorre do nada. Nós não desejamos viver em conflito, não queremos ter 
conflito, mas como tudo na vida em algum momento eles _____________. É preciso fazer um 
trabalho para identificar as causas de modo resolver o conflito de modo eficaz. Veja no diagrama 
como ocorre e evolui a lógica que culmina em conflitos. É possível exemplificar esta situação com 
a narrativa do relacionamento desafetuoso estabelecido entre José do Egito e seus irmãos. 
 De acordo com o relato bíblico tudo começa pela forma com que Jacó tratava seus filhos. 
O pai estabeleceu um relacionamento DIFERENCIADO (1) para com José. A TENSÃO (2) se ins-
taurou promovendo DISPUTAS (3) que culminaram em um  grande CONFLITO (4).

Gênesis cap.37
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PADRÃO DE COMPORTAMENTO NATURAL (DOENTIO)
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PENSAMENTOS AÇÕES SENTIMENTOS

GN.4.7/TG.1.13-15 DT.30.14-18 PROVÉRBIOS 15.13

3. A SÍNDROME DE CAIM

 A Bíblia não esconde o ______________ de seus personagens, pelo contrário, os expõe 
para mostrar de fato do que nossa natureza pecaminosa é disposta a fazer. O esquema abaixo 
apresenta como ocorre o que pode ser chamado de padrão de comportamento humano volitivo 
frente as crises interpessoais que enfrenta.
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4. LIDERANDO PESSOAS DIFÍCEIS NOS PGMS

Pessoas difíceis existem onde existem pessoas. É redundante, mas verda-
deiro. Assim sendo, em nossos PGMs também existem pessoas difíceis de se 
trabalhar. Como o líder de pequeno grupo deve agir? 
No esquema abaixo segue uma lista de elementos necessários para liderar 
uma pessoa com características difíceis. 
Lembre-se que em algum momento também fomos difíceis na vida de alguém

AMOR
O meu mandamento é este: Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. 
Mt 22.37-39

ORAÇÃO
Abençoai os que vos perseguem; abençoai, e não amaldiçoeis. Rm12.14

MISERICÓRDIA
Sede misericordiosos, como o  vosso Pai é misericordioso. Lc 6.36

PERDÃO
“...tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus 
vos perdoou em Cristo. Ef 4.32b

SERVIÇO
Servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu...” 1 Pe 4.10

SABEDORIA
Irmãos, não sejais como crianças no entendimento. 1 Co 14.20a

CONFRONTO
Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós, que sois espirituais, deveis res-
taurar essa pessoa com espírito de humildade. Gl 6.1

IMPORTANTE CONSIDERAR

PARA PENSAR E SE POSICIONAR...

1. Conflitos podem trazer algum benefício?

2. Conflitos podem ser evitados? Como?

3. A síndrome de Caim ainda acontece?

4. Como devemos lidar com pessoas difíceis?
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