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4 O verdadeiro líder de PGM1  é aquele que possui um senso profundo 

de incapacidade. Eu sei que parece bem contraditório, mas é justamente essa atitude 

que nos qualifica a sermos usados por Deus. Homens cheios de autossuficiência e 

presunçosos, que se acham capazes de fazer a obra de Deus, deverão ser 

quebrados antes que possam ser úteis. 2 

1 O texto original consta o termo “células”.
2 SILVA, Aluízio. 21 dias na vida de um líder de célula. Goiânia: Editora Videira, 2009.p.87.
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CONVENÇÃO BATISTA PARANAENSE 

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

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 profunda¬-

mente 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 relacionamentos dis-

ci¬puladores. 

	 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 

pre¬ciosos 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	teológico	do	Pr	Zacarias	de	Aguiar	Severa	e	peda¬-

gógico	da	professora	Lea	Rocha	Lima	e	Marcondes	sem	os	quais	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 ensi¬-

nado! 

 Em Cristo nosso Mestre 

 Rosane Torquato | Diretora de Educação Cristã da CBP
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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 maturidade 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	pequenas	

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 LIDERANÇA 

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, es-
tudo 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 2

 O Trilho Discipular de Líderes - MÓDULO II, é o segundo de um total de 8 módulos. São 
16	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 rela-
ção ao crescimento e amadurecimento espiritual de todos que decidiram tornar-se discípulos de 
Jesus.  Uma adequada referência é o texto de Efésios 4.11-15, onde se lê: 

“E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, e ainda outros como pastores e 

mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e 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 homem feito, à 

medida da estatura da plenitude de Cristo; para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor 

por todo vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro; pelo contrário, seguindo a 

verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo.” (Efésios 4.11-15).
 
	 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	número	
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	para-eclesiásticas,	bem	como	outras	igrejas	parceiras	e/ou	ainda	por	obreiros	que	
individualmente escreveram, apresentamos neste caderno de estudos, conteúdos que foram or-
ganizados	e	escritos	a	fim	de	capacitar	os	discípulos	de	Jesus	Cristo	que	efetivamente	almejam	
por esse objetivo. 
 O material desenvolvido procura gerar em cada estudante um nível maior de conhecimen-
to	bíblico,	prático	e	teológico,	a	fim	de	que	o	auxilie,	capacitando	a	servir	mais	e	melhor,	sempre	
visando à glória de Deus.
 O TDL – MÓDULO II, é destinado aos alunos que completaram o módulo 1, e agora darão 
continuidade considerando em 3 cadernos, temas pertinentes e sequenciais ao primeiro módulo.  
 Os cadernos compreendem as seguintes abordagens:

 • CADERNO 1 – SOTERIOLOGIA – ENSINAMENTOS SOBRE A SALVAÇÃO. 

 • CADERNO 2 – ESTILO DE VIDA DO LÍDER-SERVO.

 • CADERNO 3 – INTRODUÇÃO BÍBLICA.

O	termo	soteriologia	significa	estudo	sobre	a	SALVAÇÃO. O que é salvação? De 
que somos salvos? É possível perder a salvação? O segundo caderno fala sobre 
o estilo de vida do líder-servo. Como o testemunho dos servos e servas de Deus 
impactam a vida das pessoas e quais os hábitos saudáveis que precisam ser culti-
vados. O terceiro caderno abordará aspectos introdutórios sobre a Bíblia. Origem, 
desenvolvimento, formatação dos cânones, relevância, importância, credibilidade 
considerando a Bíblia, Palavra de Deus.
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 Assim como no TDL – Módulo 1, sua participação é decisiva para um aprendizado adequa-
do. Faça as tarefas. Participe com regularidade. Sua formatura depende de 70% de frequência às 
aulas	e	de	avaliações	simples,	mas	importantes.
 Todos que servem devem se preparar, mas principalmente aqueles e aquelas que lideram 
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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     L I Ç Ã O 01  
Facilitador(a):  

Data:______/_______/_____________

Ao final desta lição você deverá ser capaz de:
• Compreender os aspectos básicos sobre salvação;
• Reconhecer os fundamentos bíblicos;

A DOUTRINA DA SALVAÇÃO3 
1. O QUE É SOTERIOLOGIA?

 Proveniente dos termos gregos λόγος [Soterios],	 que	 significa	
“salvação” e λόγος [logos],	que	significa	“palavra”,	ou	“princípio”.	Assim	
a Soteriologia é o __________________________ ou estudo da Salva-
ção.
 A Bíblia nos diz que Jesus Cristo é o ______________ e 
___________________ da nossa fé. O título “Autor” (criador da salva-
ção) refere-se à provisão da salvação por Cristo, e “Consumador” refere-
-se à aplicação dessa salvação. Três importantes pontos serão estudados 
no que se refere à salvação4: 
 O primeiro ponto trata da necessidade de salvação do ser humano e a sua 
______________________ de adquiri-la através do seu próprio esforço. 

O segundo ponto consiste em compreender a _________________ de 
Deus como a _______________ primária da salvação; graça que não é 
baseada na obrigação divina nem em mérito humano. Foi o amor divino 
que levou Deus a providenciar os meios para a salvação do homem. 
O terceiro ponto mostra porque a _______________ e ______________ 
de Cristo são elementos essenciais e absolutos para a salvação. Somente 
através de Cristo Deus poderia remover o pecado do homem sem fazer 
distorção à Sua divina justiça e santidade. 
A necessidade da salvação dos seres humanos se dá por causa da sepa-
ração entre as pessoas e Deus por causa do ___________________. No 
primeiro módulo estudou-se acerca do pecado e suas consequências. 
Convém brevemente ressaltar alguns aspectos acerca disto. A Bíblia dei-
xa muito claro como a _______________ do primeiro casal afetou toda 
a humanidade e como o pecado continua interferindo nessa relação. 

“Então o SENHOR Deus ordenou ao homem: Podes comer livremente de qualquer 

árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal; 

porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás.” (Gênesis 2.16,17).

4 Material adaptado da apostila sobre Salvação de autoria do Pr. Rafael Tomazine da PIB de Foz do Iguaçu.
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2. O CAMINHO DA SALVAÇÃO EM ROMANOS

Existem várias coisas a serem ditas sobre isto, contudo, focaremos em um trilho 
simples, mas objetivo, utilizando o que chamamos de Estrada de Romanos. Leia 
os textos citados e reescreva-os com suas próprias palavras. Esse exercício servirá 
para	fixação	dos	versos	bíblicos	e	conceitos	sobre	salvação	atrelados	a	eles.

Anote na sua Bíblia ao lado de 
Romanos 3.23 a próxima refe-
rência e assim sucessivamente 

 até chegar em Romanos 12.1,2

3.23

6.4

5.8

12.1,2

6.23

10.9
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3. OUTROS FUNDAMENTOS BÍBLICOS SOBRE A SALVAÇÃO

	 Com	base	no	texto	de	Efésios	2.4-10	enumere	as	principais	conclusões	sobre	a	doutrina	
da salvação que estão explícitas no texto bíblico:

4 Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, 5 estando nós 
ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo (pela graça sois salvos); 
6	e	nos	ressuscitou	juntamente	com	ele,	e	com	ele	nos	fez	assentar	nas	regiões	celestiais	em	
Cristo Jesus, 7 para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua 
bondade para conosco em Cristo Jesus. 8 Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto 
não vem de vós, é dom de Deus; 9 não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. 10 Pois 
fomos feitos por ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por 
Deus para que andássemos nelas.

VERSO

4

5

6

7

8

9

10

Somos salvos por causa da ____________________ e do _____________ 
de Deus.

Nascemos _______________________ mortos, mas há _________ em Cris-
to Jesus.

A ressurreição de Jesus viabilizou a _________________________ dos sal-
vos.

A __________ é manifestação da ______________ de Deus por meio de 
Jesus.

A salvação é fruto da ____________ por meio da _______.  A salvação é 
um ______________ de Deus. A pessoa simplesmente _____ e recebe o 
presente.

A salvação não vem das __________, de modo que ninguém pode obtê-la 
por _________________ de suas boas ações.

Deus nos ____________ em Cristo para fazermos _______________.

VERDADES SOBRE A SALVAÇÃO

Coloque a palavra NÃO nas frases abaixo para 
identificar	a	diferença	entre	MISERICÓRDIA e 

GRAÇA.

receber o que 
MERECEMOS

receber o que 
MERECEMOS 

MISERICÓRDIA É GRAÇA É

 Agora tendo como base o texto de João 3.16-18	enumere	as	principais	conclusões	sobre	a	doutri-

na da salvação que estão explícitas nesta narrativa bíblica:

16 Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele 
que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17 Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, 
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não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. 18 Quem 
nele crê não é condenado; mas quem não crê, já está condenado, pois não crê no nome do 
Filho unigênito de Deus.

VERSO

16

17

18

Deus tanto amou as ____________ que estão no mundo, que deu seu 
___________ Filho, para que _____________ que professarem a fé em 
Cristo, passem a ter algo que ___________ lhes era acessível, isto é, a 
________________________.

Nascemos _______________________ mortos, mas há _________ em 
Cristo Jesus.

A ressurreição de Jesus viabilizou a _________________________ dos sal-
vos.

VERDADES SOBRE A SALVAÇÃO

a) O que é Soteriologia? 

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

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

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

b) Cite as referências principais da Estrada de Romanos:

c) Qual a diferença entre misericórdia e graça?

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

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

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

d)Com base em Efésios 2.8-10 e João 3.16-18 explique porque somos 

salvos pela graça e porque uma pessoa mesmo sendo boa sem a fé em 

Jesus está perdida:

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

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

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

IMPORTANTE 

NÃO ESQUECER
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     L I Ç Ã O 0 2  
Facilitador(a):  

Data:______/_______/_____________

Ao final desta lição você deverá ser capaz de:
• Compreender a salvação como um ato;
• Reconhecer os estágios da salvação na vida do cristão;

A SALVAÇÃO COMO ATO E PROCESSO (P1)
1. OS ESTÁGIOS DA SALVAÇÃO

 

 A salvação, para ser aplicada no indivíduo, desde o seu princípio até a con-

sumação, demanda três estágios: começa como um __________ divino, desen-
volve-se num ______________ vitalício, e se completa na ________________ 
de Jesus5. 

5 SEVERA, Zacarias de Aguiar. Manual de Teologia Sistemática – Revisado e Ampliado. Curitiba: A.D. Santos Editora, 2014.p.218.

“Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgres-
sões	e	pecados.”	(Efésios 2.1)

“Em verdade, em verdade vos digo que quem ouve a minha 
palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não 
vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida.” (João 
5.24)

“Assim, meus amados, como sempre obedecestes, não so-
mente na minha presença, porém muito mais agora na minha 
ausência, realizai (desenvolvei) a vossa salvação com temor 
e tremor; porque é Deus quem produz em vós tanto o que-
rer como o realizar, segundo a sua boa vontade.” (Filipenses 
2.12,13)

“Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que 
nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande 
misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mor-
tos, para uma herança que não perece, não se contamina nem 
se altera, reservada nos céus para vós, que sois protegidos 
pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada 
para se revelar no último tempo.” (1 Pedro 1.3-5)

E
S

T
Á

G
I

O
S

Salvação 
como 

Salvação 
como 

Salvação 
como 

Escatológico
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 Conforme registra o pastor Zacarias, “... na regeneração eu fui salvo da condenação do 
pecado;	na	santificação	estou	sendo	salvo	do	poder	do	pecado;	e	na	consumação	serei	salvo	da	

presença do pecado.” (SEVERA, 2014, p.220). Veja isso na tabela:

CONDENAÇÃO     PODER   PRESENÇA

REGENERAÇÃO  SANTIFICAÇÃO  CONSUMAÇÃO

P
E
C
A

D
O

JOÃO 16.8-11

“E quando ele 

vier, convence-

rá o mundo do 

pecado, da jus-

tiça e do juízo: 

do pecado, por-

que não creem 

em mim; da 

justiça, porque 

vou para meu 

Pai, e não me 

vereis mais; e 

do juízo, porque 

o príncipe deste 

mundo já está 

condenado.”

2. ETAPAS DA SALVAÇÃO

 Na ilustração abaixo anote os elementos que constituem cada uma das três etapas con-
sideradas.	 Importante:	Existem	derivações	diferentes	 com	 relação	aos	 termos	utilizados,	para	
efeitos didáticos seguimos a abordagem escolhida por Severa6.

Redenção do corpo, nova habitação e vida de glória no reino de Deus:

____________________ | __________________|__________________

Desenvolvimento da Salvação:

___________________________________________________________

Início da Salvação pessoal:

____________________ | __________________|__________________

____________________ | __________________

2.1 INÍCIO DA SALVAÇÃO PESSOAL 
 
	 Os	elementos	que	compõem	a	base	da	salvação	cristã	contem-
plados a seguir, não seguem uma linha cronológica, haja visto que os 
mesmos ocorrem _______________, isto é, ao mesmo tempo.

 2.1.1 Conversão. 
  
 A palavra conversão (epistrophe) “volta”, implica no fato da pes-

soa que pela ação do Espírito Santo foi convencida por “Ele” do pecado, 
da justiça e do juízo.  
 Na Bíblia existem diversos exemplos de pessoas que passaram 
pela experiência da conversão. Leia o texto de Lucas 19.1-10 e relacione 
as evidências de uma conversão verdadeira:
 Vs.5 ____________________    Vs.6  ______________________

 Vs.8 ____________________    Vs.9  ______________________

6  SEVERA, Zacarias de Aguiar. Manual de Teologia Sistemática – Revisado e Ampliado. Curitiba: A.D. Santos Editora, 2014.p.220-239. 
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Dois	aspectos	compõem	a	conversão:

C
O

N
V

E
R

S
Ã

O

Verificações

Significado

Implicações

Verdades 
Bíblicas

ARREPENDIMENTO

Metanoia. Mudança radical de uma 
mente que não mais está sujeita ao 
pecado.

Implica mudanças em três 
aspectos:Intelectual (Salmos 
51.3,4); Emocional (Salmos 38.6); 
Volitivo (Rm.13.12-14);

“Produzi frutos próprios de 
arrependimento; e não comeceis 
a dizer a vós mesmos: Abraão é 
nosso pai; porque eu vos digo que 
até destas pedras Deus pode dar 
filhos	a	Abraão.”	(Lucas	3.8)

FÉ

Pistis. Crer sem provas. Crer sem 
restrições.	Crer	sempre.

Fé para _________ (Rm.10.10);
Fé para _________ (1Tm.5.8);
Fé para _________ (Hbc.3.17-19);

“A fé é a garantia do que se espera 
e a prova do que não se vê (...) 
Sem fé é impossível agradar a 
Deus, pois é necessário que quem 
se aproxima de Deus creia que 
ele existe e recompensa os que o 
buscam.”(Hebreus 11.1;6)

“Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho 
de Deus e dizendo: Completou-se o tempo, e o reino de Deus está próxi-
mo. Arrependei-vos e crede no evangelho.” (Marcos 1.14,15)

 2.1.2 União com Cristo
   
 Podemos dizer que __________ as pessoas do mundo se dividem em apenas dois grupos. 
Aqueles	que	_____________	em	Cristo	ou	estão	___________	de	Cristo.	Isso	fica	muito	evidente	
nos versos paulinos: 

“Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação; as coisas velhas já passaram, 
e surgiram coisas novas.” (2 Coríntios 5.17). 

“Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus.” 
(Romanos 8.1).

 2.1.3 Regeneração
 
 A obra da regeneração é de ordem _______________________ divina. Ou seja, somente 
ocorre por obra de Deus, sem nenhum tipo de participação humana. 
Veja Efésios 2.1: “Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados.”  
 Morto não fala, não escolhe, não pensa. É Deus quem _______________ vida!
 Os seres humanos são criaturas de Deus. Criados a sua imagem e semelhança. Contudo 
por causa do pecado estão distantes do Criador. Deus conceda nova vida por meio de Cristo. 
Conforme descreve Severa: “Deus muda a disposição moral dominante da alma do indivíduo, tor-
nando-se moral e espiritualmente semelhante a Cristo7.”  “...vos darei um coração novo e porei 
um espírito novo dentro de vós; tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de 
carne.” (Ezequiel 36.26).

7 SEVERA, Zacarias de Aguiar. Manual de Teologia Sistemática – Revisado e Ampliado. Curitiba: A.D. Santos Editora, 2014.p.226.
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2.1.4	Justificação
 
Na	justificação	Deus	declara	o	pecador	_______________,	livre	da	culpa	
do pecado, absolvido da condenação eterna e, portanto, aceito como justo 
diante dele8.  “E os que predestinou, a eles também chamou; e os que 
chamou,	a	eles	 também	 justificou;	e	os	que	 justificou,	a	eles	 também	
glorificou.”	(Romanos	8.30).
A	 justificação	em	 simples	 palavras	 significa	que	quem	crê	 em	Cristo	 é	

___________________ perdoado. O peso e a condenação do pecado original são retirados. Obra 
realizada pelo próprio Deus: “Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É 
Deus	quem	os	justifica;	quem	os	condenará?	Cristo	Jesus	é	quem	morreu,	ou,	pelo	contrário,	
quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós.” 
(Rm.8.33,34).

2.1.5 Adoção

Quem confessa a Jesus Cristo como único e Senhor e Salvador, passa a 
desfrutar do privilégio de ser chamado ________ de Deus. Se passamos 
a	ser	chamados,	significa	que	até	então	não	éramos	filhos,	mas	apenas	
______________ de Deus.

8 SEVERA, Zacarias de Aguiar. Manual de Teologia Sistemática – Revisado e Ampliado. Curitiba: A.D. Santos Editora, 2014.p.228.

a) Quais são os estágios da Salvação? 

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

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

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

b) Quais são as etapas do início da salvação Pessoal?

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

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

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

c) Como você explicará para uma pessoa a questão da adoção como 

filhos? Cite pelo menos dois textos bíblicos:

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

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

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

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:
•	Compreender	a	importância	da	santificação;
•	Identificar	as	etapas	constituintes	da	glorificação;

A SALVAÇÃO COMO ATO E PROCESSO (P2)

	 Conforme	 visto	 na	 lição	 anterior	 classificamos	 a	 salvação	 em	 três	 estágios:	 Como	
um ATO que se estabelece em cinco elementos, a saber: __________, ________________, 
_________________, _________________, e _________________. Seguindo nesta segunda par-
te	e	terceira	lição	sobre	a	salvação,	veremos	como	se	dá	o	processo	de	santificação	e	por	fim	a	
glorificação.

2.2 O DESENVOLVIMENTO DA SALVAÇÃO: SANTIFICAÇÃO

	 A	santificação	é	um	processo	que	se	inicia	na	__________________	e	se	finaliza	com	a	
morte do crente ou a volta de Jesus.

A vontade de 

Deus para vós 

é esta: a vossa 

santificação;	

por isso, 

afastai-vos da 

imoralidade 

sexual.” 
(1TS.4.3)

“Mas agora, 

libertos do 

pecado e tendo 

sido feitos 

escravos de 

Deus, tendes o 

vosso fruto para 

a	santificação	

e,	por	fim,	a	

vida eterna.” 
(ROMANOS 6.22)

CONVERSÃO

União com Cristo, 
Regeneração, 

Justificação	e	Adoção

SANTIFICAÇÃO

GLORIFICAÇÃO
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 Embora a regeneração comunique ao homem uma vida nova, ela não destrói sua 
____________________. O crente, portanto, tem duas naturezas. A sua inclinação para o pe-
cado, que emana da natureza decaída, é contrabalançada pela obra do Espírito Santo que opera 
nele a libertação do pecado. À medida que o crente vive vitoriosamente, subjugando a natureza 
pecaminosa mediante o poder do Espírito Santo, Deus o recompensará.

 “Portanto, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai celeste.” (Mateus 5.48).

	 A	santificação,	além	de	ser	um	ato	de	_________________,	é	também	o	processo	divino	
de	levar	o	crente	a	uma	conformação	maior	com	Jesus	Cristo.	O	progresso	da	santificação	não	
termina nessa vida. Somente quando o crente estiver diante de Cristo, no céu, é que ele será 
perfeito. O cristão não pode contentar-se com nada menos que 100% de pureza. 
 
Veja o que Paulo diz:

“Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne 
como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus.” (2Co.7.1)

“Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edifi-
cação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno  conhecimen-
to do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da 
plenitude de Cristo.” (Ef.4.12-14)

“Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição; mas prossigo para conquistar 
aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus.” (Fp.3.12)

	 A	palavra	santificação	implica	em	dois	conceitos	fundamentais:

2.2 O DESENVOLVIMENTO DA SALVAÇÃO: GLORIFICAÇÃO.

 Esta etapa é a última e se concretizará por ocasião da parousia. Trata-se do retorno de Je-
sus	Cristo.	Apesar	deste	assunto	ser	amplo	e	relativamente	complexo,	as	questões	escatológicas	
serão abordadas mais para frente. Neste momento será dado enfoque em três aspectos: 

A REDENÇÃO DO CORPO| NOVA HABITAÇÃO E VIDA | GLÓRIA NO REINO DE DEUS.

 2.2.1 Redenção do corpo.
 
 Os textos que tratam deste assunto são claros, mas ao mesmo tempo, _________________
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Veja alguns exemplos:
“Pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto; 
e não somente ela, mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também 
gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente nossa adoção, a redenção do nosso 
corpo.” (Romanos 8.22,23). 

“Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se um corpo perecível e ressuscita im-
perecível; semeia-se em desonra e ressuscita em glória; semeia-se em fraqueza e ressuscita 
em poder. Semeia-se um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, 
há também corpo espiritual.” (1 Coríntios 15.42-44)

 2.2.2 Nova Habitação.
 
 Dentre as inúmeras promessas de Deus para seu povo, uma das mais belas e confortadoras 
se encontra em Apocalipse 21.1-4: 

1 Então vi um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram, 
e o mar já não existe. 2 Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte 
de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para seu noivo. 3 E ouvi uma forte voz, que 
vinha do trono e dizia: O tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. 
Eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. 4 Ele lhes enxugará dos olhos toda 
lágrima; e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras 
coisas já passaram.

 2.2.3 Vida e Glória no Reino de Deus

	 O	livro	de	Apocalipse	fala	sobre	bênçãos	reservadas	para	os	fiéis	e	remidos	pelo	sangue	
do Cordeiro. Leia os textos e anote as promessas:

2.7

2.10

2.17

2.26,27

3.5

3.12

3.21

PROMESSAS FEITAS AOS VENCEDORES
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a) Santificar-se é uma ação que depende apenas da boa vontade

humana? 

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

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

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

b) Qual o sentimento que prevalece ao ler o livro de Apocalipse?

Por quê? 

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

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

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

c) Há uma revelação extraordinária em Romanos 8.18 que envolve a 

vida hoje e a glória futura. Do que se trata essa revelação?

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

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

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

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:
• Responder as perguntas mais importantes sobre salvação:
 o Uma vez salvos, salvos para sempre? 
 o O crente pode perder a salvação?

A CERTEZA DA SALVAÇÃO

 Este tema gera polêmicas desnecessárias. Há uma tendência de ser crer que o cristão per-
de a salvação quando peca. Por exemplo: Um cristão genuíno cometeu um grave delito e antes 
de pedir perdão a Deus, ainda angustiado por causa do pecado teve um infarto e faleceu. Como 
ficou	a	situação	dele?	
 
 Assinale com (V) Verdadeiro e (F) Falso:
 (   ) O homem morreu sem salvação porque não pediu perdão a Deus.
 (   ) O homem foi salvo porque era uma pessoa correta e apenas cometeu um deslize.
	 (			)	O	homem	terá	outra	chance	de	se	arrepender	antes	do	juízo	final.	
 (   ) Se o homem realmente era um cristão genuíno, foi salvo, mesmo não tendo pedido 
             perdão a Deus antes de morrer.

	 Existem	argumentos	para	se	defender	as	duas	posições.	Isto	é,	entre	os	evangélicos	há	
os que defendem que a salvação pode ser _____________, caso a pessoa, negligencie a sua fé, 
seja rebelde com a Palavra e se afaste dos caminhos do Senhor. Geralmente se utilizam de textos 
como o de 1 Coríntios 10.12: “Assim, aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia.” 
Ou	então:	“Mas	quem	perseverar	até	o	fim	será	salvo.”	(Mateus	24.13).	Contudo	existe	a	com-
preensão de que a salvação uma vez outorgada a pessoa que pela fé, creu na graça redentora e 
salvífica	de	Jesus,	não	mais	será	condenada.	

	 Sobre	este	 impasse	o	estudo	apresentará	 textos	bíblicos	e	 reflexões	que	darão	ao	es-
tudante	 a	 possibilidade	 de	 fundamentar	 suas	 convicções	 de	 que	 uma	 vez	 salvo,	 salvo	
______________________.	Verifique	o	texto	de	1	João	5.11-13:

11 E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho.

12 Quem tem o Filho tem a vida; quem não tem o Filho de Deus não tem a vida.

13 Eu vos escrevo essas coisas, a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que 

saibais que tendes a vida eterna.

	 Veja	as	expressões:
 “deu a vida eterna”, “tem a vida”, “escrevo (...) para que saibais que tendes a vida”.
 Observe que o texto fala em “_____________” e não em “_____________”. Isso é muito 
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importante, porque é comum as pessoas dizerem “não sinto que possa ser salvo”. E realmente 
não é necessário sentir que sou salvo, mas ____________ que sou salvo. Há muita diferença en-
tre as duas coisas. Analise por meio da seguinte ilustração:
 O ____________ é a Palavra de Deus. A sua fé ou incredulidade, não muda o que ela é; 

Deus falou e a cumprirá. A fé na Palavra de Deus é clara, objetiva. Você não deve crer em “algu-
ma coisa” mas naquilo que é verdadeiro, que é fato. Sua fé tem de estar ligada a algo consistente 
e capaz de responder a ela: a Palavra de Deus.
 As _______________ são consequência de uma atitude correta (fé) diante de algo correto 
(Palavra de Deus) e se manifesta nos mais diversos sentimentos que o cumprimento das promes-
sas	de	Deus,	produz	no	coração:	alegria,	paz,	firmeza,	coragem	etc.	Elas	variam	de	pessoa	para	
pessoa, pois somos únicos e Deus trata individualmente.
 Não devemos esperar que haja emoção para crermos naquilo que Deus fez e falou (fato). 
Devemos	crer	no	fato	e	esperar	pelas	emoções.	ATENÇÃO:	Antes	de	você	___________,	você	
precisa ____________!

Ainda	há	de	se	considerar	sobre	as	implicações	da	salvação	inicial	já	mencionadas:	

___________________, _______________________ e o ___________ do Espírito Santo. É 

impossível	que	uma	pessoa	regenerada,	justificada	e	selada	pelo	Espírito	Santo	decida	negar	

a	fé,	rejeitar	a	Cristo,	abandonar	o	evangelho.	Confira	os	textos	a	seguir	e	confirme	esta	afir-

mação. Há diversas passagens bíblicas que atestam categoricamente acerca da segurança da 

salvação. Leia João 5.24; 6.56; 10.27,28; Romanos 5.9,10 e 8.28-39 e 1 João 2.18,19. São 

exemplos dentre vários que podem ser considerados. 

ALGUMAS QUESTÕES RELEVANTES QUE PODEM SURGIR EM SEU PGM
Construa respostas para as perguntas a partir das bases bíblicas:

QUESTÕES

Se	o	salvo	não	perde	a	salvação	significa	
que estamos liberados para pecar?

A garantia da salvação se dá porque 
o salvo não peca mais?

Posso ter a certeza da salvação somente 
depois que parar de pecar?

A certeza da salvação é possível porque 
me esforço em ser um bom cristão?

BASE BÍBLICA

Romanos 6.1,2

1João 1.8,9

1João 2.1,2

Efésios 2.8-10

RESPOSTAS
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COMO AUXILIAR UMA
PESSOA A OBTER
CERTEZA DA SALVAÇÃO?
Gregory Frizzel9  desenvolveu alguns indica-

dores e questionamentos diretos, intencio-

nais e reveladores

9 FRIZZEL, Gregory. Salvo, seguro e transformado. Rio de Janeiro: AMPP, 2014.p.43-71. (Adaptado)

1º. Ore pedindo a Deus discernimento.

2º. A intenção não é julgar outros e sim, gerar     
     convicção espiritual pessoal.

3º. Caso o teste seja feito sozinho e tenha dúvi 
     das, procure um discipulador.

4º. Não deixe o diabo enganar você. 

5º. Seja honesto consigo mesmo e com Deus.

INDICADOR AVALIAÇÃO RESPOSTA REF.BÍB.

Pessoas realmente salvas 
sentem convicção do pecado 
e	confiam	em	Cristo	para	ter	a	
vida eterna

Você tem certeza de que 
experimentou a convicção do 
pecado e de perdição como a 
principal razão para se entregar 
a Cristo e se tornar membro da 
igreja?

(  ) Sim
(  ) Não
(  ) Não tenho certeza

1 João 1

Você tem certeza de que 
nasceu de novo e de que 
está experimentando as 
evidências	bíblicas	específicas	
de um coração arrependido e 
transformado?

Pessoas realmente salvas 
podem geralmente descrever 
o “antes e depois” de sua 
salvação.

(  )  Sim
(  ) Não
(  ) Não Estou Certo

Lucas 
19.1-10

O	Espírito	Santo	testifica	com	
o seu espírito assegurando-
lhe interiormente que você é 
salvo?

Pessoas realmente salvas 
possuem uma segurança 
sobrenatural de que são salvos 
e foram perdoados de seus 
pecados, porque neles habita o 
Espírito Santo.

(  )  Sim
(  ) Não
(  ) Não Estou Certo

Efésios 
1.13

Pessoas realmente salvas 
podem	testificar	de	um	
relacionamento pessoal e real 
com Cristo.

Você tem certeza de que 
conhece Cristo através de um 
relacionamento transformador 
de vida pessoal que é real e 
pessoal?

(  )  Sim
(  ) Não
(  ) Não Estou Certo

Gálatas 
2.20

Pessoas realmente salvas 
tem uma inclinação espiritual 
de quem tem fome por 
crescimento e desejo real de 
abandonar o pecado.

Pessoas realmente salvas tem 
um coração amoroso e um 
amor especial pela igreja e pelo 
povo de Deus.

Você tem certeza de que 
tem a disposição espiritual de 
quem tem fome de santidade, 
crescimento e proximidade 
pessoal com Deus?

Você tem certeza de que 
tem um espírito de amor e 
compromisso com a igreja de 
Cristo?

(  )  Sim
(  ) Não
(  ) Não Estou Certo

(  )  Sim
(  ) Não
(  ) Não Estou Certo

1 Pedro 
2.1,2

1 Tes. 
1.2-4
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	 A	certeza	da	salvação	passa	por	uma	confissão	SINCERA e AUDÍVEL reconhe-

cendo JESUS CRISTO como único Senhor e Salvador: Mateus 10.33: “Mas aquele que 
me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai, que está no céu.” E 
Romanos 10.9: “Porque, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração 
creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.”

 Persistindo dúvidas, CHECAR10: 

 1º Nível de conhecimento bíblico sobre o conceito de graça.

 2º Suscetibilidade a ataques com mentiras do inimigo.

 3º Padrão de espiritualidade com expectativas fora da realidade.

 4º	Temperamento	medroso	ou	desordens	fisiológicas	e/ou	mentais.

 5º Passado ou presente excessivamente dolorosos.

10 FRIZZEL, Gregory. Salvo, seguro e transformado. Rio de Janeiro: AMPP, 2014.p.71. (Adaptado

EM ORAÇÃO, CONSIDERE AS QUESTÕES SEGUINTES E INDIQUE
aquela que melhor representa a sua condição de vida hoje: aquela que melhor 

representa a sua condição de vida hoje

Assinale com “X” em qual categoria você se enquadra:

1.	Depois	de	ler	os	indicativos	essenciais,	você	sente	que	há	uma	chance	significativa	
de que de que não seja realmente nascido de novo?

2. Depois de ler os indicativos essenciais, você simplesmente não tem certeza de que 
seja genuinamente salvo?

3.	Você	está	confiante	de	que	é	salvo,	mas	precisa	de	uma	vitória	completa	sobre	dúvi-
das ocasionais?

4.	Você	está	muito	confiante	de	que	é	nascido	de	novo	e	está	desejando	crescimento	
espiritual.	Para	você,	o	teste	confirmou	e	aprofundou	sua	segurança	e	conhecimento	
acerca de Cristo?

RESPOSTA
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a) Vimos que a pessoa realmente salva não perde a salvação. Como 

explicar textos como 1 Coríntios 10.12 e Mateus 24.13? 

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

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

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

b) Às vezes as pessoas confundem saber com sentir a salvação. 

Como tratar? 

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

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

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

c) Como trabalhar com as dúvidas que persistem muitas vezes?

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

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

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

PARA 

LEMBRAR

“...EU SOU O CAMINHO, A VERDADE E A VIDA;
 NINGUÉM CHEGA AO PAI, A NÃO SER POR MIM.”  

JO 14.6
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     L I Ç Ã O 0 5  
Facilitador(a):  

Data:______/_______/_____________

Ao final desta lição você deverá ser capaz de:
•	Compreender	os	conceitos	e	implicações	dos	termos	salvo,	santo	e	consagrado;
•	Perceber	as	implicações	dos	mesmos	no	cotidiano	da	vida	cristã;

SALVO, SANTO e CONSAGRADO

 Nesta lição iremos trabalhar sobre estas três palavras chaves e os conceitos que as mes-
mas contêm. São termos comuns, usados de modo corriqueiro, mas nem sempre nos aprofunda-
mos	em	seus	significados,	implicações	bíblicas	e	___________	para	a	vida	cristã.	
Os conceitos explorados facilmente podem ser vistos nas histórias dos personagens bí-
blicos,	 relatos	 que	 demonstram	 pessoas	 reais,	 humanas,	 limitadas,	 porém	 cheias	 do	 fluir	 da	
_____________________. Seja Abraão, Moisés, Pedro ou Paulo. Rute, Ana, Joquebede e Sara. 
Daniel, Amós, Elias e Eliseu. Lidia, Débora ou Maria, dentre tantas Marias. 

1. SALVO

 É a pessoa que foi _______________ pela graça de Deus. Em um momento especial de 
sua	vida,	seja	por	questões	vinculadas	a	problemas	pessoais	ou	simplesmente	porque	entendeu	
sua condição de miséria espiritual, em virtude do afastamento de Deus. Salvo é a pessoa que 
deixa de lutar e se _________________ a Deus.

De acordo com os textos abaixo citados, é possível afirmar que salvo é a pessoa que:

Romanos 10.9-13   (_____________________________) a Jesus Cristo como Senhor.

Marcos 1.15           (_____________________________) de seus pecados e crê no Evangelho.

Mateus 28.19,20    Foi (  _________________________) tornando-se um discípulo de Jesus.

 A pessoa que foi salvo por Jesus Cristo precisa dar __________________ de sua salvação. 
É muito importante que todos cristão saiba contar sua história de rendição a Cristo. Faça um 
exercício, leia Atos 9.1-22 e de acordo com os versos abaixo descreva com suas palavras os mo-
mentos da vida de Saulo (Paulo) descritos nessa passagem:

9.1,2 9.9-229.3-8 
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2. SANTO

	 Uma	vez	salvos,	agora	também	____________________.	Esse	é	o	significado	da	palavra	
santo na Bíblia. A separação implica no afastamento de tudo que é mau e esteja vinculado ao 
pecado e as trevas. É preciso que haja total desvinculação com a iniquidade. “E a mensagem que 
dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz, e nele não há treva alguma. Se dissermos que 
temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade; mas, se 
andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue 
de	Jesus,	seu	Filho,	nos	purifica	de	todo	pecado.”	(1Jo.1.5-7).
 A palavra “santo”, utilizada no contexto brasileiro está vinculado aos __________ da Igre-
ja Católica. Trabalhamos com a palavra santo que vem do grego: “ἅγιος”, ou seja, consagrado, 
separado para uso ______________. Sendo separados para Deus, logo, estamos vinculados a 
desenvolver aquilo que é de sua própria essência:

LEVÍTICO 19.29.9-22 1 PEDRO 1.15

“Fala a toda a comunidade dos israelitas: 
Sereis santos, porque eu, o SENHOR vosso 
Deus, sou santo.”

“Mas sede vós também santos em todo vos-
so procedimento, assim como é santo aquele 
que vos chamou.”

 Importante destacar que a santidade não é algo ________________ para o salvo. É uma 
ordem	expressa,	conforme	evidenciado	na	tabela	acima.	Contudo,	muitos	entendem	que	santifi-
cação	é	algo	para	quem	exerce	um	chamado	específico	como	missionário	transcultural	ou	pastor	
de uma igreja. Esse ________________ é para todos os salvos.
Santificação	eleva	nossa	comunhão,	________________	a	intimidade	com	Deus.	A	santificação	
exige oração e absorção _________ da Palavra. Jesus ao orar intercedendo por seus discípulos, 
disse:	“Santifica-os	na	verdade,	a	tua	palavra	é	a	verdade.”	(João	17.17).

3. CONSAGRADO
 
 A pessoa para realmente servir com intensidade e unção do alto, precisa ser __________, 
_____________ e ________________.

É POSSÍVEL SER SALVO, SANTO E NÃO SER CONSAGRADO!
 
 Há muitos crentes que servem, mas não são servos, são apenas ____________________. 
Há	muitos	salvos	que	vivem	em	santificação,	procuram	não	mentir,	são	pessoas	honestas,	dedi-
cados	aos	filhos,	mas	não	são	consagrados.	
 É possível ser salvo, santo e não ser consagrado? Pode-se dizer que talvez a maioria dos 
cristãos se contenta com estes dois níveis, mas, todos foram chamados à consagração.

SALVO SANTO CONSAGRADO

 De modo inevitável, para se chegar ao 3º nível é preciso passar pelos dois primei-
ros. O pastor Aluízio Silva escreve com grandesabedoria sobre esta percepção acerca da                                                                                    
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consagração, veja o destaque11: 

	 Nessa	linha	de	reflexão	teológica,	outra	percepção	é	a	diferença	entre	a	mentalidade	de	
voluntários e de servos. Observe o comparativo12:

11 SILVA, Aluízio. 21 dias na vida de um líder de célula. Goiânia: Editora Videira, 2009.p.13.
12 Tabela sinótica desenvolvida com acréscimos, a partir da explanação do pr Aluízio Silva.

Pessoas santas não incomodam o inferno, mas pessoas consagradas são um grande pro-

blema para o diabo. Não estou dizendo que a santidade não seja importante, muito pelo 

contrário; apenas quero mostrar que há muitos crentes que vivem uma vida santa, mas 

que não representam uma ameaça ao inferno, pois vivem a santidade deles fechado nos 

prédios das igrejas. O mundo até admira pessoas íntegras e santas, mas persegue e mata 

os consagrados. Evidentemente, ter santidade é fundamental; mas sem consagração, a 

obra de Deus não avança. A consagração resulta em santidade, mas pessoas santas nem 

sempre são consagradas à obra de Deus.

VOLUNTÁRIO CONSAGRADO

ATITUDE/POSTURAS ESSÊNCIA ATITUDE DE SERVO REF. BÍBLICA

Decide ajudar

Escolhe o que fazer

Escolhe como fazer

Escolhe quando e por 
quanto tempo fazer

Se julga apto para 
fazer	o	que	se	propôs

Tem	sérias	dificulda-
des com cobrança

Não	se	dispõem	a	se	
sacrificar

Pensa que a tarefa ou 
“fazer” é mais impor-
tante

Avalia se tem recur-
sos ou se os recursos 
disponibilizados são 
adequados

Reclama quando não 
é reconhecido

Há um desejo “vela-
do” talvez até incons-
ciente de esperar a 
glória para si

Ouve sua própria voz

Julga por si mesmo

Iniciativa própria

Presume que tem uma 
boa intenção

Geralmente	fica	em	
sua zona de conforto

Afinal,	sou	voluntário

Tudo tem um limite

Sentir-se bem

Depende de recursos 
naturais

Espera elogio

“Eu	fiz”

Foi chamado

Fará o que for pedido

Segue	às	orientações

Procura ser sensível ao 
conduzir do Espírito

Reconhece sua limitação 
e busca pelo Espírito

Coração tratável/ensi-
nável

Sacrifica-se

Obedecer é mais im-
portante

Serve com o que tem 
e depende de Deus

Entende que servir a 
Deus é um privilégio/
honra

Dedica TODA GLÓRIA 
a Deus!

Isaías 6.1-8

Êxodo 4.17-20

Gênesis 6.13-22

Atos 16.6,7

João 21.15-17            
Atos 4.23-31

Lucas 9.54                           
1 João 2.1; 2.28

Filipenses 1.29   

1	Crônicas	13.7-10

1 Samuel 17.40            
João 15.5

Atos 20.24 
Colossenses 3.17

Filipenses 1.18-21 
Isaías 42.8
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 Consagração é um ato de se ____________________ por completo. Uma boa ilustração 
foi o ato de Maria, irmã de Lázaro no momento em que ela derrama sobre os pés de Jesus um 
vaso	de	nardo	puro.	Um	dos	perfumes	mais	caros	da	época.	Este	ato	representa	o	que	significa	
consagrar, isto é, entregar algo que não pode mais ser ____________________. “Então Maria, 
tomando um frasco de bálsamo de nardo puro, de alto preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou 
com os cabelos. E a casa se encheu com o perfume do bálsamo.” (João 12.3).
 Qual é o PGM que cresce? Aquele que o ___________ se consagra a ele. Qual é a igreja que 
cresce? Aquela que o líder se consagra a ela. Qual é seu nível de consagração como líder de PGM? 
Até	que	ponto	vai	a	sua	dedicação	ao	propósito	de	Deus?	Consagração	é	diferente	de	santifica-
ção.	A	santificação	é	subjetiva	e	está	relacionada	com	a	nossa	_____________________,	mas	a	
consagração está relacionada com a casa de Deus. Quem se consagra o faz para ______________, 
________________, se __________________13. 
 O livro de Atos narra que Paulo e Silas juntamente com outros discípulos foram classi-
ficados	como	“...homens	que	tem	agitado	o	mundo...”	(Atos	17.6).	Naquele	momento	esta	foi	
uma acusação contra os discípulos, incluindo a Jasom, que os havia hospedado. O que chama a 
atenção	é	que	eles	provocaram	transformações	por	onde	passavam.	Eram	salvos,	santos	e	con-
sagrados servindo a Jesus.

13 SILVA, Aluízio. 21 dias na vida de um líder de célula. Goiânia: Editora Videira, 2009.p.14,15.

a) Qual a importância de identificarmos em nossa história de vida 

quando fomos salvos por Jesus Cristo? 

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

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

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

b)Qual o principal significa da palavra SANTO? A santificação é 

opcional? 

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

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

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

c) Porque é possível ser salvo e santo, mas deixar de ser consagrado? 

Em que nível você está?

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

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

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

IMPORTANTE 

NÃO ESQUECER

“...E QUEM ENTRE VÓS QUISER SER O PRIMEIRO, SERÁ VOSSO SERVO, A EXEMPLO DO FILHO DO 
HOMEM, QUE NÃO VEIO PARA SER SERVIDO, MAS PARA SERVIR E PARA DAR A VIDA EM RESGATE DE 

MUITOS.” (MATEUS 20.27,28)
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CHAMADOS PARA LIDERANÇA SERVIDORA

 Agradeço a Deus por ter crescido como cristão em uma igreja batista. Amo a igreja onde 
me converti verdadeiramente e onde passei a servir ao meu Senhor Jesus Cristo. Naquele tempo 
inicial de integração junto a igreja, servir a Deus para mim estava vinculado a assumir um cargo. 
Logo fui eleito para cuidar da mesa de som. Foram quase 3 anos naquele “cargo”. Dou graças a 
Deus pela experiência e rico aprendizado, contudo hoje compreendo que servir a Deus independe 
de ter um cargo, e, sim disposição para servir a Deus com o encargo de servir pessoas.

1. CARGO OU ENCARGO

 “Há uma diferença entre _____________ e ______________. Cargo é a posição que as 
pessoas assumem dentro de uma organização. Encargo é o desejo profundo do coração, compar-
tilhado por aqueles que fazem parte de um mesmo organismo”14.  A partir desta percepção, é 
possível	enumerar	um	comparativo	entre	as	duas	condições:

14  SILVA, Aluízio A. Manual da visão de células. Goiânia: Editora Videira, 2007.p.15. 

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

Data:______/_______/_____________

Ao final desta lição você deverá ser capaz de:
• Compreender os princípios que estabelecem liderança servidora.

“Os sacerdotes 
Benaia e Jaaziel 

tocavam trombetas 
continuamente 

diante da arca da 
aliança de Deus. 

Nesse mesmo 
dia, pela primeira 

vez, Davi deu a 
Asafe e a seus 

irmãos o encargo 
de ministrarem 

louvores ao 
SENHOR” 

1 CRÔNICAS 16.7,8

CARGO
Posição

Inflexibilidade	

Status

Reativo

Voluntário

Atua	com	restrições

Espera reconhecimento

Visão limitada

Precisa de incentivo

ENCARGO
Posicionamento

Flexibilidade 

Anonimato

Proativo

Convocado

Serve	sem	restrições

Não espera reconhecimento

Visão ilimitada

É motivado
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2. SACERDÓCIO. UM CHAMADO PARA TODOS

 Um dos princípios distintivos dos Batistas é o _________________ UNIVERSAL DOS CREN-
TES. De onde vem isso? O apóstolo Pedro escrevendo aos cristãos que haviam sido dispersos 
por	várias	regiões	(1Pedro	1.1),	lhes	ensinou:	“Mas	vós	sois	geração	eleita,	sacerdócio	real,	nação	
santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos 
chamou	das	trevas	para	sua	maravilhosa	luz.”	(1Pedro	2.9).	Isto	significa	não	mais	a	existência	de	
_______________	profissionais,	assim	como	eram	os	levitas	no	Antigo	Testamento,	essa	função	
deixou de existir em Cristo.
 O sacerdote apresentava os pedidos de perdão do povo perante Deus. A partir de Cris-
to,	não	há	mais	essa	figura,	pois	por	meio	dEle,	temos	acesso	direto	ao	Pai	(João	14.6).	Agora	
__________ são “sacerdotes” por meio de Cristo e passam a ser seus embaixadores. 

“Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos exortasse por nosso 
intermédio. Assim, suplicamo-vos por Cristo que vos reconcilieis com Deus.” 

(2 Co.5.20)

 A fica
DICA

Agora, todos temos o ________________________ de sacer-
dotes e embaixadores de Cristo.

 O objetivo principal do nosso TDL (Trilho Discipular de Líderes) é preparar líderes 
__________________, ou seja, crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos que possam atuar 
como líderes que servem. Tendo os nossos ____________ como plataforma (meio) para se al-
cançar as pessoas com a _________________ discipuladora, o _____________ mútuo e intensa 

___________________.

   mas e quem não tem o dom de

  LIDERAR?
3. CHAMADOS PARA LIDERAR

	 Dependendo	da	lista	que	se	faz	e	das	interpretações	que	existem,	os	dons	podem	variar	
em quantidade. Há listas entre 12 a 24 dons, mas o que importa é que de fato eles existem e são 
concedidos pelo Espírito Santo (1Co.12.11). Observe outro texto:

“Servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da 
multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale como quem comunica as palavras de Deus; 

se alguém serve, sirva segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glori-
ficado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o domínio para todo o sempre. 

Amém.” (1 Pedro 4.10,11).

	 A	palavra	inicial	é	servir.	Independentemente	de	qual	dom	específico,	a	_____________		
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do cristão deve ser a de servo, até mesmo para quem já tem o dom de servo, conforme diz o 
texto.	É	fato	que	existem	diversos	dons,	contudo,	isso	não	significa	que	servirei	apenas	com	o	
___________________________ que recebi de Deus. Devo servir sempre e de acordo com as de-
mandas que surgirem, obviamente que respeitando essa compreensão sobre os dons espirituais. 
A	fim	de	melhorar	esclarecer	veja	o	exemplo:

DOM  

Todos 
recebem o 

DOM de

Evangelista ?
Mestre?
Servo?
Governo?
Contribuição?
Socorro?

Mas todos 
PRECISAM 

em seu 
dia-a-dia

Evangelizar!
Ensinar!
Servir!
Liderar!
Contribuir!
Socorrer!

“Servi uns aos outros conforme o dom 
que cada um recebeu...” (1Pe.4.10a)

Tudo quanto te vier à mão para fazer, 
faze-o com todas as tuas forças...” 
(Ec.9.10a)

AÇÃO

“   A liderança estabelecida por Deus é diferente daquela exercida pelo mundo. Cada ser 

    humano foi criado para sujeitar e dominar (Gênesis 1.28), ou seja, cada um foi criado para    

    ser um líder. Compreender isso é mudar sua mentalidade que, por falta de revelação, o 

    levava a crer que os líderes sempre eram os mais carismáticos, os mais bem treinados, 

    os mais temperamentais. Rejeite esses conceitos equivocados. Você nasceu e foi criado 

    para liderar.15”

 
 Isso de fato nos faz olhar para textos clássicos e perceber ___________________ que ali 
estavam e que ainda não foram exploradas. Por exemplo, quando ocorreu uma disputa entre os 
discípulos para ver quem se assentaria a direita e a esquerda, o Mestre disse:

“25 Então Jesus chamou-os para junto de si e lhes disse: Sabeis que os governantes dos 
gentios os dominam, e os seus poderosos exercem autoridade sobre eles. 26 Não será as-

sim entre vós; pelo contrário, quem quiser tornar-se poderoso entre vós, seja esse o que vos 
sirva; 27 e quem entre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo, 28 a exemplo do Filho do 
homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de mui-

tos.” (Mateus 20.25-28).

 Geralmente quando se lê esse texto a ênfase dada na expressão “quem entre vós quiser 
ser o primeiro, será vosso servo”, é aplicada no sentido da importância do ______________. O 
que	inegavelmente	está	correto,	mas	a	primeira	parte	da	frase	acaba	sendo	desprezada,	afinal,	
dá-se a impressão de que desejar ser o primeiro é algo _______________. Será mesmo? Interes-
sante observar que Jesus não fez repreensão ao fato de que havia entre eles pessoas que queriam 
ser os líderes. A interpelação de Jesus foi ______________, ou seja, direcionando os tais que 
assim	desejavam	para	que	o	fizessem,	mas	com	as	__________________	corretas.	

15 SILVA, Aluízio A. Curso de Treinamento de Líderes. Goiânia: Editora Videira, 2011.p.43.
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4. DEUS CAPACITA OS ESCOLHIDOS

“Mas, quando vos entregarem, não vos preocupeis com o que falareis nem como falareis,
pois naquela hora vos será dado o que dizer. Porque não sois vós que falais, mas o Espírito 

de vosso Pai é que fala por meio de vós.” (Mateus 10.19,20).

 Deus capacita os chamados, sejam pessoas com ___________ou ___________ preparo, 
ricas ou pobres, “nobres ou plebeus”. O poder é dado pelo Espírito Santo, de modo que na Bíblia 
se	observa	Deus	chamando	homens	e	mulheres	de	condições	sociais,	econômicas	e	intelectuais	
diferentes. 
	 Noé	era	______________.	Davi	era	pastor	de	ovelhas	e	músico.	Amós	colhia	figos	e	cui-
dava de bois. Dentre os discípulos chamou desde pescadores até funcionários públicos. O próprio 
Senhor Jesus era carpinteiro. As pessoas convocadas para servir saem do meio do povo. Neste 
tempo Deus te chama para servir liderando um pequeno grupo. 
 Se faz necessário e perfeitamente possível cumprir com a orientação de Jesus ao liderar 
um pequeno grupo, ou seja ______________ as pessoas que participam junto com você. 

5. POSTURAS DO LÍDER-SERVO

 Trabalhar na liderança de um PGM ou em qualquer outra situação, exige total comprome-
timento com a visão ensinada por Jesus que implica substancialmente na entrega total e irrestrita 
em servir.

LÍDER-CHEFE
Aceita cargos

Reclama regularmente

Escolhe a quem servir

Diz: “Faça!”

Faz o que for pedido

Procura melhor lugar para trabalhar

Escolhe a quem obedecer

Pensa como patrão

Usa pessoas

Age com imposição

Busca seus próprios interesses

LÍDER-SERVO
Toma a cruz e segue 

Serve sem murmurar

Serve mesmo os indesejáveis

Diz: “Vamos fazer!”

Faz o que for necessário

Aproveita todas as oportunidades p/ servir

Apenas pergunta quem obedecer

Pensa como mordomo

Serve pessoas

Promove cooperação

Promove o e busca o bem comumA
d
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 Somos servos, não somos como ____________, nem tão pouco _____________,                      
assim	como	liderança	servidora	pressupõe	uma	mente	que	pensa	como	líder-servo	e	não	como	
um empregado ou líder chefe.
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a) Como distinguir quando uma pessoa tem um cargo sem encargo? 

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

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

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

b) Como equalizar chamado, dons e serviços? 

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

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

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

c) A capacitação do Espírito Santo elimina o aprimoramento natural? 

E o contrário pode acontecer? 

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

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

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

d) Observe a imagem ao lado. O que ela comunica para você? 

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

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

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

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

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

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

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

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

IMPORTANTE 

CONSIDERAR
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     L I Ç Ã O 0 7  
Facilitador(a):  

Data:______/_______/_____________

Ao final desta lição você deverá ser capaz de:
•	Identificar	os	principais	hábitos	que	devem	ser	aplicados	com	regularidade	na	vida	de	
um líder-servo.

A VIDA DIÁRIA DE UM LÍDER-SERVO

 Qual o segredo? Essa pergunta geralmente é feita para qualquer pessoa que esteja sendo 
bem-sucedida no que faz. No que se refere ao líder de pequeno grupo que cresce ou de uma 
igreja que cresce de modo saudável, novamente a pergunta surge. A resposta frustra os mais 
sistemáticos e nem sempre empolga o curioso. 
 A proposta nesta lição não visa elencar uma longa lista de coisas a se fazer, mas obser-
vando líderes que servem e notoriamente obtém êxito em seus intentos, bem como, buscando 
evidências	bíblicas,	pelo	menos	quatro	situações	são	verificáveis:	vida	poderosa	de	oração,	fome	
da	Palavra,	louvor	nos	lábios	e	disponibilidade	em	servir.	Esses	elementos	podem	ser	verificados	
conjuntamente em Atos 2.42,47: 

“E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas ora-
ções... Louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescenta-

va a cada dia os que iam sendo salvos.”

1. VIDA PODEROSA DE ORAÇÃO

 Todas as pesquisas, entrevistas e levantamentos reconhecem que o ____________ oração 
é o elemento de maior preponderância na vida de um líder-servo. A oração é uma declaração ao 
mundo espiritual de total de dependência de Deus.

  “Deus usa a oração para mudar o seu coração em relação as pessoas pelas quais você está    

   intercedendo. Desenvolve-se um elo por meio do poder de união criado pela oração. (...) 

  A oração abre os nossos corações para os outros e capacita-nos a tocar as pessoas em um     

  nível mais profundo.16”

“Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre súplicas 
por todos vós, em todas as minhas orações, com alegria.” (Filipenses 1.3,4)

 O líder-servo precisa evoluir em sua vida de oração. A oração não pode ser encarada 
como algo ________________, ela é uma necessidade. É escolher pela obediência: “_________
_________________________________!” (1 Tessalonicenses 5.17).

16 COMISKEY, Joel. Crescimento explosivo da igreja em células: levando seu grupo a crescer e multiplicar. 3ª Edição. Curitiba, Ministério Igreja em 
Células, 2008. p.49.
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 A medida que nos tornamos homens e mulheres de oração, mais e mais o Espírito Santo 
___________ em nosso coração um desejo ardente pelo Reino de Deus, pela vontade de Deus, 
por ganhar pessoas para Cristo, pela unção e vida de Deus _______. Experimente!

2. FOME DA PALAVRA

“Bem-aventurados os que leem e também os que ouvem as palavras desta profecia e
guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo.” (Ap.1.3)

 O contato com a Palavra de Deus gera __________. Fonte diária para elevo, sustento, 
conforto,	direção,	paz,	reflexão	e	crescimento	espiritual.	Ficar	sem	alimento	vários	dias	provoca	
inanição e até a morte. 
	 Sem	o	alimento	(Palavra)	ficamos	___________,	fracos,	débeis,	imaturos,	como	disse	Pau-
lo: “...inconstantes como crianças, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela mentira dos 
homens,	pela	sua	astúcia	na	invenção	do	erro.”	(Efésios	4.14).	Assim	fica	a	pessoa	sem	buscar	na	
Palavra direção para sua vida. Contudo, nada melhor que falar da ______________ pela própria 
______________. Leia a seleção de textos a seguir:

“Não afastes de tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas 
cuidado de obedecer a tudo o que nele está escrito; assim farás prosperar o teu caminho 

e serás bem-sucedido.” (Josué 1.8).

“Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho 
dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores; pelo contrário, seu prazer está na 
lei do SENHOR, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como a árvore plantada junto às 

correntes de águas, que dá seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha. 
Tudo que ele fizer prosperará.” (Salmos 1.1-3).

 O líder-servo procura crescer na graça e no ___________________de Cristo Jesus 
(2Pe.3.18). A falta de conhecimento da Palavra potencializa a possibilidade de __________. No 
livro do profeta Oséias 4.6 há uma importante declaração: “O meu povo está sendo destruído 
porque lhe falta conhecimento.” 
	 O	líder-servo	segue	o	conselho	do	Apóstolo	Paulo:	O	que	significa	manejar	bem	a	Palavra	
da Verdade?

“Procura apresentar-te 
aprovado diante de Deus, 

como obreiro que não tem 
de que se envergonhar, 

que maneja bem a palavra 
da verdade.”

 2 TIMÓTEO 2.15

Coloque o cérebro para trabalhar: Como líder-servo elabore uma 

estratégia para envolver seu PGM na leitura de um livro ou carta do 

Novo Testamento. Pense no como e lance o desafio na próxima reunião. 

Use sua criatividade e recompense os que alcançarem êxito na proposta 

e depois compartilhe com a turma.



39

3. LOUVOR NOS LÁBIOS

 Um dos hábitos mais saudáveis que um líder-servo precisa __________, é ter em seus 
lábios constantemente ____________ e ____________ de louvor a Deus. Louvor não é música, 
mas ____________, harmonia e ___________, são extremamente úteis no louvor que conduz a 
adoração. Louvar é enaltecer algo ou alguém, enquanto que adorar é uma expressão mais pro-
funda de gratidão e reverência que devem ser consagrados a Deus.

  O louvor demonstra uma confiança inabalável no Deus que age miraculosamente, a despeito   

  das circunstâncias adversas. O louvor toma posse da vitória antecipadamente. O louvor não 

  é apenas resultado da vitória, mas a sua causa. O louvor é o brado de triunfo não apenas  

  depois da conquista, mas no próprio fragor da luta, pois o louvor da igreja embora aconteça  

  na terra, seus resultados vêm do céu; embora flua dos lábios dos santos, seus efeitos jorram   

  do trono de Deus17.

 O livro dos Salmos é uma coletânea de ____________ que eram recitadas em forma de 
canto.	Há	uma	grande	quantidade	de	declarações	de	louvor.	Disse	o	salmista:	“Bendirei	o	SE-
NHOR em todo o tempo; seu louvor estará sempre nos meus lábios.” (Sl.34.1). “a minha boca te 
louva com alegria nos lábios.” (Sl.63.5b).
 Analise os textos e descreva nos espaços abaixo quais elementos estão vinculados ao lou-
vor que Deus se agrada em receber:

17  Disponível em: http://www.lagoinha.com/ibl-vida-crista/louvor-que-liberta-ou-deus-que-liberta-atraves-do-louvor-2/ 
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15 Assim, por intermédio dele, ofereçamos sempre a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto 

dos lábios que declaram publicamente o seu nome. 16 Mas não vos esqueçais de fazer o bem e 

de repartir com os outros, porque Deus se agrada de tais sacrifícios. 17 Obedecei a vossos líde-

res, sendo-lhes submissos, pois eles estão cuidando de vós, como quem há de prestar contas; 

para que o façam com alegria e não gemendo, pois isso não vos seria útil.

18 E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito, 19 

falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no 

coração, 20 e sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus 

Cristo, 21 sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo.
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Agora, na sequência analise Provérbios 12.22, Mateus 15.8 e João 5.24 
e responda:

Como deve ser o culto que prestamos a Deus?

“O SENHOR odeia 
lábios mentirosos, 
mas se agrada dos que 
praticam a verdade.”

“Este povo me honra 
com os lábios, mas o 
seu coração está longe 
de mim.”

“Deus é Espírito, 
e é necessário que 
os que o adoram o 
adorem no Espírito e 
em verdade.”

Em seu PGM o momento de louvor é muito importante. Ele pode ajudar para criar um ambiente mais propício 

para o compartilhar da Palavra. Fique atento a algumas dicas:

• Peça em oração ao Espírito Santo que conduza na escolha dos cânticos;

• Caso venha a utilizar cânticos do youtube, separe antes da reunião. Evite cânticos  que o ministrador fica 

falando muito.;

• Evite cânticos longos, desconhecidos e/ou difíceis;

• Temos cânticos em mp3 e livretos que podem ser retirados na secretaria da Igreja

a) O que a oração significa para você? Quanto tempo de você investe orando? 
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

b)O que Jesus nos ensina na oração intercessória pelos discípulos com relação 
a Palavra? Ver João 17.17
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

c) Leia o texto abaixo e responda qual a relação desse ensinamento de Jesus 
com o louvor e músicas que não se propõe a louvar a Deus? 
.........................................................................................................................
........................................................................................................................

33 Pelo fruto se conhece a árvore; se a árvore é boa, seu fruto será bom; se 
a árvore é má, seu fruto será mau. 34 Raça de víboras! Como podeis falar 

coisas boas, sendo maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. 35 O 
homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro; o homem mau tira coisas 

más do seu mau tesouro. (Mateus 12.33-35).

IMPORTANTE 

CONSIDERAR
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     L I Ç Ã O 0 8  
Facilitador(a):  

Data:______/_______/_____________

Ao final desta lição você deverá ser capaz de:
•	Verificar	resumidamente	o	que	a	Bíblia	fala	sobre	dinheiro;
•	Verificar	o	quanto	isso	repercute	na	vida	de	um	líder-servo;

AS FINANÇAS NA VIDA DE UM LÍDER SERVO

 Há no meio evangélico em nossos dias, dois extremos: aqueles que falam erroneamente 
de dinheiro o tempo todo, e aqueles que ensinam corretamente, mas quase nunca tratam do as-
sunto. Tem pessoas que se escandalizam com mensagens sobre dízimos e ofertas, consideram ser 
errado	falar	de	dinheiro	no	culto.	Este	estudo	se	propõe	apresentar	uma	visão	__________	sobre	
o assunto.
 Outro cenário tem a ver com o quadro de endividamento do brasileiro. O Cadastro Na-
cional	do	Comércio	(CNC)	faz	periodicamente	levantamento	no	Brasil.	Os	dados	expõem	“...que	
88,7% dos paranaenses estavam endividados em junho/2017.18”  Veja maiores detalhes nos qua-
dros a seguir:

18  Disponível em: http://www.fecomerciopr.com.br/pesquisas/endividamento-inadimplencia-consumidor/peic-outubro-pesquisa-de-endividamento-
-e-inadimplencia-do-consumidor/

Neste outro 
quadro    se 
observa quais 
são os princi-
pais tipos de 
DÍVIDAS. O uso 
do CARTÃO 
DE CRÉDITO 
é estourado na 
frente o maior 
VILÃO.
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	 O	_____________	financeiro	é	a	principal	causa	da	infidelidade	nos	dízimos	e	ofertas.	O	
líder-servo	precisa	ser	disciplinado	com	suas	finanças	para	que	possa	ser	exemplo	e	ter	liberdade	
de abençoar pessoas quando possível. 
 Com base nos resultados destas pesquisas desenvolvidas pelo CNC, é interessante notar 
que o nível de endividamento não diminui à medida que as pessoas passam a ter maiores recei-
tas. Por que será?
 Veja o comparativo entre os que recebem até 10 salários mínimos e os que recebem mais 
de 10 salários:

QUAL AVALIAÇÃO E CONCLUSÕES VOCÊ FAZ  DESTES CENÁRIOS?

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

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

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

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

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

1. A BÍBLIA E O DINHEIRO
 
 De acordo com Howard Dayton existe na Bíblia _________ versículos que falam sobre 
dinheiro, bens ou posses19. Isso é impressionante, pois, na verdade a Bíblia se constitui em um 
grande manual sobre como gastar, economizar, investir, contribuir e livrar-se das dívidas (tí-
tulo	do	 livro	 identificado	na	nota	de	 rodapé).	Um	 líder-servo	 seguramente	precisa	 viver	 com	
___________	 financeira	 equilibrada.	 “Se	 estiverdes	 prontos	 a	 ouvir,	 comereis	 o	melhor	 desta	
terra”. (Isaías 1.19).
	 Dentre	centenas	de	abordagens,	veja	alguns	ensinamentos	bíblicos	sobre	finanças:

 1.1 A Bíblia ensina que o dinheiro é um assunto ________________.

“19 Não ajunteis tesouros na terra, onde traça e ferrugem os consomem, e os ladrões inva-
dem e roubam; 20 mas ajuntai tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem os conso-

mem, e os ladrões não invadem nem roubam. 21 Porque onde estiver teu tesouro, aí estará 
também teu coração. 22 A candeia do corpo são os olhos; de modo que, se os teus olhos 
forem bons, todo teu corpo terá luz; 23 se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo 
estará repleto de trevas. Se, portanto, a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas 

19 DAYTON, Howard. O seu dinheiro: um guia bíblico para ganhar, gastar, economizar, investir, contribuir e livrar-se das dívidas. 2ª edição. Pompeia: 

Universidade da Família, 2015.p.10.
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serão! 24 Ninguém pode servir a dois senhores; porque ou odiará a um e amará o outro, ou 
se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas.”

(Mateus 6.19-24).

 Primeiramente, a riqueza do cristão deve ser armazenada no céu. A orientação de Jesus 
se refere ao aspecto de que nosso tesouro não pode ser focado nas coisas desta terra. Contudo, 
Jesus	de	 forma	contundente	afirma	que	o	dinheiro	 se	 transforma	em	uma	divindade	 (vs.24).	
“____________” era o deus do dinheiro, e hoje esse “deus” tem um altar na maioria dos lares no 
planeta, inclusive de cristãos. Quando deixamos de ofertar para guardar ou gastar para si, entre-
gamos isso para mamom.  
 __________ e ofertas são assuntos espirituais. “Pode um homem roubar a Deus? Todavia 
vós me roubais, e ainda perguntais: Como te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas.” (Malaquias 
3.8).	Pode-se	tentar	dizer	que	isso	é	coisa	do	Antigo	Testamento...	Sim,	mas	não	significa	que	foi	
abolido. “Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque dais o dízimo da hortelã, do endro e 
do	cominho,	e	omitis	o	que	há	de	mais	importante	na	Lei:	a	justiça,	a	misericórdia	e	a	fidelidade;	
devíeis fazer estas coisas, sem omitir aquelas. (Mateus 23.23). Quando Jesus disse: “devíeis fazer 
estas coisas, sem omitir aquelas”, claramente, Ele ensina sobre a importância de cumprir a justiça 
e continuar _________ o dízimo de suas colheitas.
 
 1.2 A BÍBLIA ENSINA QUE O DINHEIRO PODE SER EXTREMAMENTE _____________ E 
PERIGOSO.
 
 7 Porque nada trouxemos para este mundo, e daqui nada podemos levar; 8 por 

isso, devemos estar satisfeitos se tivermos alimento e roupa. 9 Mas os que querem ficar 
ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos loucos e nocivos, que 

afundam os homens na ruína e na desgraça. 10 Porque o amor ao dinheiro é a raiz de 
todos os males; e por causa dessa cobiça alguns se desviaram da fé e se torturaram 

com muitas dores.(1 Timóteo 6.7-10). 
 
 A pessoa que tem ___________ e ____________ deve considerar-se ______________. 
Isso porque __________ trouxemos e __________ poderemos levar.
 Nesse texto, o apóstolo Paulo faz ___________ e ____________ abordagens sobre dinhei-
ro,	bens	e	motivações	pessoais.	Segundo	esse	texto	quais	os	riscos	que	a	busca	por	riqueza	pode	
trazer?

 1.3 A BÍBLIA ENSINA QUE O DINHEIRO PRECISA SER BEM ____________________.
 
 “O homem de bom senso economiza, e tem sempre bastante comida e dinheiro em 

sua casa; o tolo gasta todo o seu dinheiro assim que o recebe.” (Provérbios 21.20 - BV). 
 
 Ainda em Provérbios, capítulo 30.25, 
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“Encontramos: as formigas são um povo sem força, mas no verão preparam seu alimento”.

 É importante considerar a economia a __________ e ____________ prazo. As de médio 
prazo destinam-se a compra de itens para casa, reforma da casa, troca do carro e/ou emergên-
cias. Enquanto que a longo prazo servirá para aposentadoria e herança. Procure poupar em torno 
de _______% de sua receita. Faça um seguro de vida, são atitudes simples, mas que farão muita 
diferença nos momentos mais complicados.

2. O LÍDER-SERVO E O DINHEIRO

	 Viver	com	estabilidade	financeira	depende	mais	da	forma	como	se	___________	o	dinhei-
ro,	do	que	com	quanto	se	____________.	Obter	saúde	financeira	gera	uma	vida	mais	tranquila	
e principalmente confere ______________, pois, quem empresta é escravo de quem emprestou. 
Enquanto a dívida não fora paga ou anulada, permanece uma ligação constante entre as partes 
envolvidas. 
 Emprestar dinheiro é um grande perigo. JAMAIS EMPRESTE DINHEIRO PARA UM MEM-
BRO DE SEU PGM. Se puder faça uma oferta. Independentemente do valor emprestado, se a 
pessoa não puder pagar conforme o combinado, poderá deixar de ir à reunião e até mesmo passar 
a	evitá-lo.	Ore	com	a	pessoa	e	incentive-a	a	fazer	o	curso	de	finanças	oferecido	pela	igreja.	Se	
necessário mobilize o PGM, levante mantimentos, compre um remédio, mas evite ao máximo 
criar embaraços por causa de dinheiro.

2.1 PRECISO OU QUERO?

As pessoas compram aquilo de que não precisam, com o dinhei-
ro que não possuem, para impressionar pessoas de que nem ao 
menos gostam.” 20

 Essa simples pergunta ajuda a evitar gastos desnecessários. Viver com simplicidade 
gera tranquilidade, não chama atenção de bandidos e agrada a Deus. 

“Com sabedoria se edifica a casa, e com entendimento ela permanece firme; pelo
conhecimento suas salas se encherão de todas as riquezas preciosas e agradáveis.”

(Provérbios 24.3,4)

 2.2 ELEMENTOS DA FIDELIDADE
 
 Fidelidade	corresponde	a	integridade.	Ser	fiel	é	uma	demonstração	de	amor,	respeito	e	
evidência	de	um	bom	caráter.	A	fidelidade	é	composta	por	3	elementos:

20  DAYTON, Howard. O seu dinheiro: um guia bíblico para ganhar, gastar, economizar, investir, contribuir e livrar-se das dívidas. 2ª edição. Pompeia: 
Universidade da Família, 2015.p.165.

MALAQUIAS 3.8-10
O dízimo é exclusivo de 
Deus, ou seja, não temos 
o direito de administrá-lo.

ATOS 5.1-11
Dízimo	significa	a	
décima parte. É o 

mínimo a ser devolvido.

1 CORÍNTIOS 16.2
Recebemos de Deus 

todos os dias. Devemos 
entregar de acordo 

com a regularidade que 
recebemos.

 A fica
DICA
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Honra o SENHOR com teus bens e com as primícias de toda a tua renda; assim os 
teus celeiros se encherão com fartura, e os teus lagares transbordarão de vinho.” 

(Provérbios 3.9,10).
 2.3 ALÉM DOS 10%

“O que distribui com generosidade enriquece; o outro, que retém mais do que é justo, 
empobrece. A alma generosa prosperará, e quem der água aos outros também receberá.” 

(Provérbios 11.24,25).

 Ser liberal nas ofertas gera um ciclo de bênçãos de Deus. 
Ele abençoa porque sabe que a pessoa não reterá consigo, mas 
abençoará outros.

DAR

NECESSIDADES 
SUPRIDAS

AUMENTO 
RECURSOS

2 CORÍNTIOS 9.6-8

a) Existem evidência de que a Bíblia ensina sobre dinheiro? Quais?

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

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

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

b)Por que podemos considerar o dinheiro como um assunto espiritual?

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

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

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

c) A entrega dos dízimos ficou restrita ao Antigo Testamento?

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

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

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

d) Qual a diferença entre devolver os dízimos e pagar os dízimos?

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

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

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

IMPORTANTE 

CONSIDERAR

“TANTO RIQUEZAS COMO HONRA VÊM DE TI; TU DOMINAS SOBRE TUDO, E HÁ FORÇA E PODER NA 
TUA MÃO; NA TUA MÃO ESTÁ A EXALTAÇÃO E O FORTALECIMENTO. AGORA TE DAMOS GRAÇAS E 
LOUVAMOS O TEU GLORIOSO NOME, Ó NOSSO DEUS. MAS QUEM SOU EU, E QUEM É O MEU POVO, 

PARA QUE PUDÉSSEMOS FAZER OFERTAS TÃO VOLUNTARIAMENTE? PORQUE TUDO VEM DE TI, E DA-
MOS A TI DO QUE É TEU.” (1 CRÔNICAS 29.12-14)
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     L I Ç Ã O 0 9  
Facilitador(a):  

Data:______/_______/_____________

Ao final desta lição você deverá ser capaz de:
•	Compreender	os	conceitos	e	implicações	da	batalha	espiritual	na	vida	de	um	
  líder-servo. Estar preparado!

A BATALHA ESPIRITUAL NA VIDA DE UM LÍDER SERVO

 Este assunto gera polêmicas e dúvidas que são construídas principalmente quando se ig-
nora o que a Bíblia revela de modo explícito. Existem alguns aspectos que não estão descritos 
claramente na Bíblia. Por exemplo, você não encontrará nenhum texto bíblico que lhe apresente 
um passo a passo de como lidar com o diabo. Mas temos inúmeros textos falando sobre a reali-
dade da batalha espiritual e com base naquilo que está revelado, iremos conversar, iniciando com 
Efésios 6.10-20:

10 Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. 11 Revesti-vos de toda a ar-

madura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do Diabo; 12 pois não 

é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios, 

contra	os	príncipes	deste	mundo	de	trevas,	contra	os	exércitos	espirituais	da	maldade	nas	regiões	

celestiais. 13 Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, 

havendo feito tudo, permanecer firmes. 14 Portanto, permanecei firmes, trazendo em volta 

da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, 15 calçando os pés com a disposição para 

o evangelho da paz, 16 e usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar 

todos os dardos em chamas do Maligno. 17 Tomai também o capacete da salvação e a espada 

do Espírito, que é a palavra de Deus; 18 com toda oração e súplica, orando em todo tempo no 

Espírito e, para isso mesmo, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, 19 

e também por mim, para que a palavra me seja dada quando eu abrir a boca, para que possa, 

com ousadia, tornar conhecido o mistério do evangelho, 20 pelo qual sou embaixador na prisão, 

para que nele eu tenha coragem para falar como devo.

	 Tire	suas	conclusões	a	partir	do	texto,	considerando	que	as	diferenças	de	cores	nas	pala-
vras	sugerem	correlações	entre	as	mesmas:
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1. BATALHA ESPIRITUAL E LIBERTAÇÃO

	 A	palavra	libertação	por	vezes	é	associada	geralmente	a	expulsão	de	demônios.	Contudo,	
essa	pode	ser	uma	das	situações	envolvidas.	Veja:
Todo caso de possessão exige um ______________ de libertação, mas o processo de libertação 
nem	sempre	é	acompanhado	de	situações	de	_________________.
A possessão demoníaca ocorre quando a _____________ da pessoa é dominada completamente 
por	um	espírito	maligno.	Há	situações	em	que	há	apenas	um	demônio	e	situações	em	que	exis-
tem	uma	casta	de	demônios.	
	 O	ministério	de	libertação	não	se	restringe	a	expulsão	de	demônio.	Veja	os	textos	e	os	
acontecimentos envolvidos:

Marcos 5.1-20
Houve expulsão de 

demônios,	sem	registro	
de cura de enfermidade

Marcos 7.31-37 8.22-26
Houve cura sem expulsão de 

demônios

Marcos 9.14-29
Houve expulsão de 
demônios	e	cura

	 Batalha	espiritual	é	a	luta	que	todo	cristão	trava	contra	o	maligno.	Podemos	identificar	
algumas lutas que travamos nessa batalha:

 1.1	Contra	o	diabo	e	seus	demônios
 
 Essa luta é travada na _____________ espiritual, mas que afeta o físico e o emocional: 
“Revesti-vos	de	toda	a	armadura	de	Deus,	para	que	possais	permanecer	firmes	contra	as	ciladas	
do Diabo; pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra prin-
cipados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da 
maldade	nas	regiões	celestiais.”	(Efésios	6.11,12)

 1.2 Contra o mundo.
  
 A luta que travamos contra o mundo não pode ser ignorada: “Sabemos que somos de Deus 
e que o mundo inteiro jaz no Maligno.” (1 João 5.19). “Não ameis o mundo nem o que nele há. Se 
alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o desejo 
da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo.” (1 João 
2.15,16). 

 1.3 Contra a carne.

 Quando estamos sendo ________________ a pecar, estamos em uma batalha. “Porque a 
carne	luta	contra	o	Espírito,	e	o	Espírito,	contra	a	carne.	Eles	se	opõem	um	ao	outro,	de	modo	
que não conseguis fazer o que quereis.” (Gálatas 5.17). Essa é uma batalha pessoal, cujo inimigo 
é a nossa carne.

2. PREPARO ESPIRITUAL
 
 Os princípios são gerais e assim como em uma guerra, os soldados precisam estar pre-
parados para entrar na luta. Sendo nossa batalha de ordem ________________, logo o preparo 
precisa fortalecer nosso espírito que atua em nossa mente.
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2.1 A oração vigilante. 
 
“...com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e, 
para isso mesmo,vigiando com toda perseverança e súplica por todos 
os santos, e também por mim, para que a palavra me seja dada quan-
do eu abrir a boca, para que possa, com ousadia, tornar conhecido o 
mistério do evangelho.” (Efésios 6.18,19). 

 Orar é se mover no ______________. Orar e vigiar o tempo todo, pois o diabo está à pro-
cura de uma oportunidade. (1Pe.5.8,9).

2.2 O Jejum
 
“Ele lhes respondeu: Essa espécie não sai a não ser pela oração e je-
jum.” (Marcos 9.29) 

A Bíblia fala sobre o jejum não como ferramenta contra o diabo. O jejum 
é	uma	prática	espiritual	utilizada	no	Antigo	Testamento	com	a	finalidade	

de demonstrar total rendição a Deus.
É assumir que precisamos de Deus, mais do que o corpo precisa do alimento. 
	 O	verso	em	destaque	é	foco	de	discussões	sobre	a	palavra	jejum	ter	sido	acrescentada	
ao	texto	original,	contudo,	não	há	comprovações	disto.	Independentemente	disto,	é	inegável	o	
valor da prática do jejum como fator de maior intimidade com Deus. Ao jejuar rejeita-se a carne, 
eleva-se o espiritual e promove a ___________________. 

2.3 A Palavra

“2 E, depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, sentiu fome. 3 
Então o tentador aproximou-se dele e disse: Se tu és Filho de Deus, 
ordena que estas pedras se transformem em pães. 4 Mas Jesus lhe 
respondeu: Está escrito: Nem só de pão o homem viverá, mas de toda 
palavra que sai da boca de Deus. 5 Então o Diabo o levou à Cidade 
Santa, colocou-o na parte mais alta do templo 6 e disse-lhe: Se és 
Filho de Deus, lança-te daqui abaixo; porque está escrito: Aos seus 

anjos darás ordens a teu respeito; e eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces em 
pedra alguma. 7 Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. 
8 O Diabo o levou ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a 
glória deles; 9 e disse-lhe: Eu te darei tudo isto, se, prostrado, me adorares. 10 Então Jesus lhe 
ordenou: Vai-te, Satanás; pois está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás 
culto. 11 Então o Diabo o deixou; e vieram anjos e passaram a servi-lo.” (Mateus 4.2-11).

	 Jesus	estava	sob	o	fluir	do	______________,	e	depois	de	 jejuar,	 isso	é	importante,	foi	
direto	na	forma	como	tratou	o	diabo	e	suas	tentações.	Veja	as	partes	em	negrito	no	texto	acima.	
Jesus sempre rebateu satanás citando a Palavra. 
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 2.4 Conhecendo o inimigo e como vencê-lo:

INIMIGO 

DIABO
Verdade

Sujeição a Deus
Alerta

Jo.8.32
Tg.47
1Pe.5.8,9

CARACTERÍSTICAS RECURSOS

MUNDO

CARNE                                              
(ser humano)

Mentiroso
Homicida

Oportunista

Jo.8.44
Jo.8.44
1Pe.5.8,9

Corrupto
Passageiro

Maligno

1Jo.2.16
1Jo.2.17
1Jo.5.19

Pecaminosa
Fraca

Enganoso

Mc.7.21-23
Mt.26.41
Jr.17.9

Inconformidade
Santidade
Oposição

Confissão
Vigiar

Fluir no E. Santo

Rm.12.1,2
1Jo.2.17
1Jo.2.15

1Jo.2.9
Mt.26.41
Ef.5.18

a) O líder-servo será atacado juntamente com as pessoas mais próxi-

mas a ele. Qual deve ser a sua postura diante disso? 

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

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

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

b)Pode transparecer que na batalha entre o bem e o mal que as forças 

estão equilibradas. Será mesmo? (1 João 5.18 e 1 João 4.4).

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

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

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

c) Como o cristão veste a armadura de Deus descrita em Efésios 6.10-20?

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

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

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

d) Que elementos não podem faltar no preparo espiritual?

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

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

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

IMPORTANTE 

CONSIDERAR

“POIS NÃO É CONTRA PESSOAS DE CARNE E SANGUE QUE TEMOS DE LUTAR, MAS SIM CONTRA PRINCI-
PADOS E PODERIOS, CONTRA OS PRÍNCIPES DESTE MUNDO DE TREVAS, CONTRA OS EXÉRCITOS ESPIRI-

TUAIS DA MALDADE NAS REGIÕES CELESTIAIS. (EFÉSIOS 6.12)
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     L I Ç Ã O 10  
Facilitador(a):  

Data:______/_______/_____________

Ao final desta lição você deverá ser capaz de:
•	Compreender	os	conceitos	e	implicações	da	proposta	da	vivência	do	RD	e	mudança	
da cultura VINDE para cultura IDE.

RELACIONAMENTO DISCIPULADOR COMO 
ESTILO DE VIDA DO LÍDER-SERVO

 Esse tema tem sido foco de mensagens e estudos na IBNM nos últimos anos com grande 
evidência e ênfase. Em alguns momentos soando até como algo repetitivo. Contudo, isso se faz 
necessário porque apesar de sabermos que nossa missão é fazer ________________, historica-
mente	o	fizemos,	mas	com	uma	perspectiva	centrada	mais	no	___________,	do	que	no	______.	
A complexidade das mudanças que vem sendo vivenciadas pela sociedade brasileira, bem como 
em	várias	partes	do	mundo,	exige	que	tenhamos	uma	leitura	sobre	a	vida	e	as	relações	humanas,	
de modo transmitir a mensagem imutável em uma sociedade em constantes mudanças.

1. NOVOS TEMPOS, NOVOS DESAFIOS, NOVAS CULTURAS, PRINCÍPIOS IMUTÁVEIS

 Se faz necessário esforçar-se para compreender que de fato as mudanças _____________ 
e	____________	intensificadas	nos	últimos	10	a	15	anos,	estão	impactando	o	mundo	global	e	
radicalmente.	Na	tabela	comparativa	a	seguir	verifique	as	mudanças	já	identificadas.	A	proposta	
não	é	desclassificar	o	novo,	mas	entender	as	diferenças:
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MODERNIDADE/ANALÓGICO PÓS-MODERNIDADE/PÓS-DIGITAL

Prevalência da 
estrutura composta 
pelo pai, mãe e 
filho(s).	
Homem na liderança.

Família Nuclear
Novos Arranjos 

Familiares

Maternidade 
independente; Não 
existe o correto, nem 
tão pouco o ideal. 
Vale tudo.
Mulher na liderança.

Relações	estabelecidas	

Verdades e Valores 
referenciais imutáveis 
e padronizados

A lei prevalece sobre 
o bom senso ou bem-
estar. 

A coletividade tinha 
prioridade

Ênfase no trabalho 
como	fim

As autoridades e 
instituições	
prevaleciam sobre o 
indivíduo

Zelo pelo nome e 
defesa das crenças

Limites culturais 
definidos	e	
compartimentados

Sala de aula, aquele 
que “sabe” ensina 
quem “não sabe”.

Relacionamentos 
Sólidos

Verdade Absoluta

O que é Certo

Somos Felizes?

Trabalho

Respeito as 
Autoridades e 
instituições

Ser e Crer

Global

Professor e Aluno

Relacionamentos 
Líquidos

Verdades Relativas

O que se Acha Certo

Sou Feliz?

Conforto

Desrespeito as 
autoridades e 
instituições

Ter e Sentir

Glocal 

Facilitador e 
Aprendiz

Os relacionamentos 
digitais, virtuais e 
frágeis

Verdades e Valores 
estabelecidos pela 
pessoalidade e 
conveniência

O bom senso e o 
bem-estar prevalece 
sobre a lei

O indivíduo tem 
prioridade

Trabalho como meio 
(relativo)

O indivíduo prevalece 
sobre	as	instituições	e	
autoridades

O ter é mais 
importante que 
o ser; sentir mais 
importante que o crer

Culturas 
compartilhadas e 
sincréticas

Em sala e fora dela, 
os conhecimentos 
são compartilhados e 
integrados

RADICALIDADE ENTRE OS OPOSTOS

2. CULTURA DO VINDE E CULTURA DO IDE (indo).

	 Com	base	no	levantamento	apresentado	no	comparativo	anterior,	fica	evidente	que	pre-
cisamos encontrar meios de comunicar os valores imutáveis do Reino de Deus, contextualizados 
para atualidade. Podemose devemos alterar a _________, sem, contudo, alterar a _____________.
 Diante disto, cabe outra análise sinótica envolvendo as culturas do VINDE e do IDE. ATEN-
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CULTURA DO VINDE CULTURA DO IDE (INDO)

Programa de evangelização 
com	ações	evangelísticas:	
Culto ao ar livre, 
entrega de folhetos, 
Abordagem casa em 
casa, recenseamento. 
Conferências 
evangelísticas.

Evangelismo
Evangelização 
Discipuladora

Evangelismo como estilo 
de vida. Intencionalidade 
na construção de 
relacionamentos, visando 
a alcançar as pessoas 
para Cristo via amizade.  
Ganhar a pessoa para si. 
Ganhar a pessoa para o 
PGM. Ganhar a pessoa 
para Jesus. Ganhar a 
pessoa para a igreja.

Discipulado

 Escola Bíblica 
Dominical

Membros que se 
voluntariam

Pastor capelão “faz 
tudo”

Ênfase nos 
Programas

Templo Inflexível 

Relacionamento 
Discipulador

Escola Bíblica 
Discipuladora

Discípulos que 
servem

Pastor Mestre 
“ensina fazer”

Ênfase nos 
Relacionamentos

Ênfase no cognitivo, 
ter conhecimento das 
doutrinas, compromisso 
denominacional. 
Geralmente 13 estudos 
sobre as doutrinas básicas 
feitos em Classe de estudo 
bíblico. Relação professor 
e aluno.

Formada na maioria por 
membros na condição 
de alunos para deter 
conhecimento.

Ênfase na posição, cargo e 
departamentos. Valoriza a 
estrutura.

Centralidade	na	figura	do	
pastor que precisa fazer 
visitas, evangelizar os 
visitantes, estar sempre 
disponível e bom de 
púlpito. Pastoreio de 
todos.

Programas bem feitos para 
atrair as pessoas. Sucesso 
medido pelo número de 
público participante.

Centralidade das atividades 
e	programações	no	prédio	
e/ou templo. Atividades 
formais. VENHA ASSISTIR!

Relação interpessoal que 
se estabelece visando 
gerar vida na vida. Relação 
de	confiança	que	se	
estabelece para a vida. 
Compartilhar	situações	
pessoais e ao mesmo 
tempo buscar na Palavra 
conhecimento para aplicar 
na vida. Estudo de um 
material que viabilize 
crescimento na fé e na 
Palavra.

Formada por discípulos 
buscando capacitação para 
servir e viver. 

Ênfase em relacionamentos 
discipuladores e servidores, 
vivenciados em PGMs.

Pastor é defensor da 
visão, multiplicador de 
líderes, faz pastoreio 
estratégico e ensina a 
fazer. Garante o pastoreio 
de todos.

Construir relacionamentos 
saudáveis que geram 
cuidado mútuo. Pessoas 
fazem eventos, eventos 
não fazem pessoas.

Reuniões	nos	lares	
e outros lugares. 
Informalidade 
e compartilhar.                       
Vamos PARTICIPAR!

Casas               
Flexível

ÇÃO. Esse comparativo entre as duas culturas pode não fazer muito sentido para os membros 
mais novos, pois, já estão sendo alcançados nesta nova cultura, mas ajuda na compreensão, ten-
do em vista que grande parte das igrejas evangélicas continuam praticando fortemente a cultura 
do VINDE. Por outro lado, membros de mais tempo podem sentir-se expostos ou até mesmo 
desrespeitados. De modo algum essa é a intenção, mas faz-se necessário trabalhar as duas rea-
lidades, lembrando que somos uma igreja em transição na mudança entre as duas culturas.

ACENTUADA MUDANÇA CULTURAL
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“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 convosco todos os dias, até o final dos tempos.” (Mateus 28.19,20).

 Jesus investiu seu tempo, esforços e forças na construção de relacionamentos. Os discípu-
los deram sequência aos ensinamentos que receberam do Mestre também investindo suas vidas 
em vidas. É redundante, mas real. Assim hoje devemos fazer. Um dos maiores testemunhos de 
relacionamento discipulador que encontramos na Bíblia foi descrito por Lucas. Com base no tex-
to de Atos 20.31-37	identifique	quais	as	principais	características	de	um	RD	presentes	em	cada	
versículo:

“31 Portanto, estai atentos, lembrando-vos de que durante três anos não cessei, dia 
e noite e com lágrimas, de aconselhar cada um de vós. 32 Agora pois, consagro-vos 
a	Deus	e	à	palavra	da	sua	graça,	àquele	que	é	poderoso	para	vos	edificar	e	vos	dar	
herança	entre	todos	os	santificados.	33	De	ninguém	cobicei	prata,	nem	ouro,	nem	
roupas. 34 Vós mesmos sabeis que estas mãos supriram as minhas necessidades e 
as de meus companheiros. 35 Em tudo vos dei o exemplo de que deveis trabalhar 
assim,	a	fim	de	socorrerdes	os	doentes,	recordando	as	palavras	do	próprio	Senhor	

Jesus: Dar é mais bem-aventurado que receber. 36 Depois de dizer isso, ajoelhou-se 
e orou com todos eles. 37 E houve grande choro entre todos; e, abraçando Paulo, 
o	beijavam.	38	Eles	ficaram	tristes	principalmente	com	a	palavra	que	dissera	de	que	

não veriam mais o seu rosto. E o acompanharam até o navio”.

VERSO    CARACTERÍSTICAS DA VIDA DISCIPULAR

31

32

33

34

35

36

EM SUA VISÃO QUAL MAIOR DESAFIO QUE NÓS TEMOS E 
COMO VOCÊ SE VÊ DIANTE DISTO?
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     L I Ç Ã O 1 1  
Facilitador(a):  

Data:______/_______/_____________

Ao final desta lição você deverá ser capaz de:
•	Verificar	os	elementos	básicos	sobre	a	Bíblia	Sagrada;
• Reconhecer a importância das Escrituras na vida cristã;
•	Identificar	a	influência	da	Bíblia	em	nossa	sociedade;

INTRODUÇÃO BÍBLICA (P121) 

1. CONHECENDO AS ESCRITURAS
 
 A Bíblia é um livro diferente dos demais porque tem o próprio Deus como autor. Apesar 
de os livros da Bíblia terem sido escritos por homens, o autor da Bíblia é o próprio Deus. Através 
dela, ele abre os céus e nos convida a ouvir uma mensagem: sua revelação aos homens. Revelar 
significa	contar	uma	coisa	que	era	segredo,	que	ainda	não	era	conhecida	pelos	homens.	Deus,	
através da Bíblia nos revela muitos de seus planos para nós e para o universo. 
 Tecnicamente é incorreto dizer que a Bíblia é um livro, mas sim uma coleção de livros 
agrupados	em	duas	grandes	divisões:	____________________	e	_______________	Testamentos.		
A Bíblia como a conhecemos demorou aproximadamente cerca de ____________ anos para ser 
escrita. É um verdadeiro milagre, pois cerca de _________ autores diferentes, inspirados pelo 
Espírito	Santo	a	produziram	e	mesmo	assim	tem	um	tema	central	e	nela	não	há	contradições.	
 O cânone adotado por Jesus Cristo e os apóstolos (Mateus 22.29; Lucas 16.16) conhecido 
por	Antigo	Testamento,	refere-se	aos	eventos	e	revelações	de	Deus	antes	de	Jesus.	Foi	escrito	
em Hebraico com algumas passagens em Aramaico, que era a língua do povo. O cânone do A.T. 
é composto por _____ livros. O Novo Testamento surgiu depois da morte e ressurreição de Jesus 
e descreve justamente os principais fatos que o envolvem, bem como a história da igreja primi-
tiva.  O cânone do N.T. é composto por _______ livros e foi escrito em Grego com algumas 
frases em Aramaico.  
	 Algumas	versões	da	Bíblia	apresentam	mais	de	39	livros	no	Antigo	Testamento.	Este	é	o	
caso da chamada Bíblia Católica, mas é bom lembrar que estes foram acrescentados bem mais 
tarde, em ___________ d.C22.   
O tema central da Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, é a redenção do homem através de Jesus 
Cristo. Gênesis narra a queda do homem e a promessa da redenção da humanidade. 
 Os profetas todos trouxeram à nação de Israel e ao homem pecador a promessa de um 
Salvador. Os ____________ de Davi claramente nos falam do Redentor que havia de vir. Assim, 
no Velho Testamento temos a promessa de nossa redenção.
 O Novo Testamento inicia-se com o nascimento de Jesus Cristo, o Redentor prometido. 
Assim, a realização da promessa realiza-se no Novo Testamento. Quando Jesus morreu na cruz 
do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou ele consumou a obra da nossa redenção. Na sequência 
dos	estudos	observaremos	a	visão	panorâmica	mais	detalhada,	verificando	dados	específicos	de	
cada livro da Bíblia.

21 Adaptado da Apostila de Bíblia do Curso do CCM da IB Central de Belo Horizonte 
22 GUSSO, Antonio Renato. Discípulos fazendo Discípulos – Vol.2, A.D. SANTOS EDITORA, 2009. Pg.06;
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2. A IMPORTÂNCIA DA BÍBLIA 

 A Bíblia é o registro da revelação que Deus desejava que fosse preservada para o bem da 
humanidade, e um dos ideais centrais da fé cristã. É a promoção do ensino para que as pessoas 
possam ler e entender a Bíblia. Com base em 2ª Timóteo 3.16,17 complete:
A Escritura pode tornar o ser humano _______________ para a _____________ pela fé; Toda 
Escritura é __________________________ por Deus e útil para _______________________, 
____________________, ___________________, ____________________ em justiça,  e tem o 
propósito de __________________________ os cristãos, além de mostrar-lhes o caminho da 
salvação. 

3. A INFLUÊNCIA DA BÍBLIA EM NOSSA SOCIEDADE
 
 A Bíblia _______________________ um papel fundamental no estabelecimento dos va-
lores sociais do mundo ocidental. Ela causou um impacto monumental em nossa sociedade, 
influenciando-a	a	adotar	virtudes	comunitárias	básicas	e	a	se	opor	a	muitos	males	sociais.	A	
Bíblia	é,	sem	dúvida,	a	obra	___________________	de	maior	influência	mundial,	com	bilhões	de	
exemplares	publicados	até	agora,	e	milhões	sendo	editados	a	cada	ano.

3.1 Na família (Ef  5:25; I Pe 3:7; Cl  3:21)

A	Bíblia	define	os	relacionamentos	na	família	há	mais	de	dois	mil	anos.	
O __________________ bíblico de ter um homem e uma mulher casados 
para toda a vida proporciona um alicerce fortíssimo para qualquer so-
ciedade. As sociedades modernas que não seguem esses ensinos sofrem 
as consequências nas famílias; entretanto muitas vozes nos chamam de 

volta	para	o	ideal,	insistindo	em	que	a	sociedade	floresce	apenas	na	proporção	que	a	família	flo-
resce. A Bíblia proclama a dignidade do homem, da mulher e da criança. Homens e mulheres são 
iguais aos olhos de Deus, e o valor da mulher é estabelecido na Bíblia mais do que nos escritos 
de qualquer outra religião.

3.2 No trabalho (Ef 6:5-9 e Cl 3: 22-24, 4:1)

A Bíblia nos ensina a “fazer com os outros o que _________________ 
que	os	outros	nos	façam”.	Ensina-nos	também,	especificamente,	a	res-
peito	das	responsabilidades	de	patrões	e	de	colaboradores.	Se	patrões	e	
colaboradores	seguissem	esses	princípios,	os	principais	conflitos	na	dis-
puta para ver quem leva mais vantagem, desapareceriam dos ambientes 
de trabalho.
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3.2	Nas	questões	raciais	(Tg	2:8,9)

A Bíblia descarta qualquer tipo de discriminação racial. 
Ela estabelece claramente a igualdade de todos os homens diante de 
Deus, e é pecado tratar qualquer ser humano de outra maneira.

3.3	Nas	questões	legais	

A	Bíblia	teve	uma	influência	significativa	no	que	é	considerado	legal	ou	
ilegal em nossa cultura. Nossas leis dizem que não devemos roubar, 
matar, enganar ou mentir, (ensino baseado nos Dez Mandamentos). De 
acordo com a Bíblia, não devemos nem mesmo cobiçar ou odiar!

 3.4 No humanitarismo 
 
 A Bíblia nos ensina a cuidar da família, dos pobres e necessitados, dos famintos e dos que 
precisam de ajuda para sobreviver.
 • O Cristianismo tem feito mais a favor do necessitado - e ainda faz - mais do que qual-
quer ajuda organizada do mundo. Exemplos:
 o Visão Mundial.
 o Exército da Salvação. 
 o Hospitais no mundo inteiro - o primeiro do mundo ocidental, Roma, 400 D.C; o mais 
antigo que existe, Hotel Dieu, Paris (600 D.C.) foram cristãos;  
 o Cruz Vermelha, ACM, etc. 17

 • Nos governos. A história está repleta de governos tiranos, ditatoriais etc. O cristianismo 
teve e tem profundo efeito sobre governos no mundo: A magna carta, a declaração da indepen-
dência.

 • Na instrução 
 • O Cristianismo é a religião da palavra escrita. 
 • Um dos ideais da fé cristã é a promoção do ensino para que as pessoas possam ler e 
entender a Bíblia. 
 • Línguas de muitos povos receberam uma forma escrita para que os missionários pudes-
sem traduzir a Bíblia.  
 • A máquina de Gutemberg foi criada para imprimir a Bíblia. 
 • Praticamente todas as universidades dos EUA foram fundadas para promover o conheci-
mento das escrituras.

3.5	A	Bíblia	influenciou	também	a	nossa	cultura

• Através das artes: 
a) Michelângelo - paisagens bíblicas, Capela Sistina, esculpiu em pedra 
Jesus morto no colo de sua mãe;
b) Leonardo da Vinci - A Última Ceia;
c) Rembrandt - Jesus sendo retirado da cruz após sua morte.
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• Através da música: 
a)  Lutero - hino Castelo Forte;
b)Handel e Bach eram cristãos devotos, e compunham para a glória de Deus. O Messias de 
Handel, Jesus, alegria dos homens - de Bach. Ele assinava S.D.G.      (Soli Deo Gló ria = Gló ria 
somente à Deus). Outras vezes J.J. (Jesu Juban = Ajude-me Jesus!) outras escreveu I.N.J. (In 
nimine Jesu = em nome de Jesus)

4. BENEFÍCIOS QUE A BÍBLIA CONFERE (complete):

 • Josué 1.8:.......................................................................................................;

 • Salmo 119.11:..................................................................................................;

 • Salmo 119.50:.................................................................................................;

 • Salmo 119.98,99:............................................................................................;

 • Salmo 119.105:...............................................................................................;

 • João 8.31:......................................................................................................;

 • João 8.32:......................................................................................................;

 • João 8.51:......................................................................................................;

a) Quais fatos descritos sobre a Bíblia nesse estudo que mais lhe cha-

maram a atenção? 

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

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

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

b) A Bíblia se tornou um livro ultrapassado? Explique! 

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

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

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

c) De que maneira a Bíblia influencia suas escolhas?

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

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

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

IMPORTANTE 

CONSIDERAR

PARA MEMORIZAR: 
SEDE _________________DA PALAVRA E NÃO SOMENTE OUVINTES, ENGANANDO A VÓS 

MESMOS. (TIAGO 1.22)
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INTRODUÇÃO BÍBLICA (P223) 
 

 Dando sequência aos estudos buscando uma visão panorâmica sobre a Bíblia, é importan-

te compreender que existem aspectos básicos e até simples, dependendo do conhecimento obti-

do, mas que fazem grande diferença. Principalmente para a liderança de PGMs, pois ao conduzir 

um encontro ou mesmo em um discipulado, são os conhecimentos básicos que fazem a diferença.

1. A INFLUÊNCIA QUE A BÍBLIA EXERCE EM NOSSA VIDA ESPIRITUAL

•  Verdade Objetiva  

o Confronto entre verdade absoluta x verdade relativa. A Bíblia nos apresenta a verdade absoluta.

• Padrões Morais

o O que é certo/errado; bem/mal; justiça/injustiça?

 

• Vida Após a Morte 

o	A	Bíblia	apresenta	todo	o	plano	de	Deus	para	salvação	do	homem,	afirma	também	que	o	céu	

e inferno são reais.

 

• Vidas Transformadas.

o	A	sua	própria	vida	testifica	isto

• E mais:

o A verdade é uma luz. A ignorância e a falsidade são trevas. Sem a luz é impossível ter uma 

vida	bem-sucedida.	O	destino	das	civilizações	depende	de	enxergarem	a	luz	que	vem	da	Bíblia	e	

andarem nesse caminho iluminado. (Salmo 119:105) 

o	Quem	não	conhece	a	verdade	não	tem	respostas	para	as	questões:	Quem	sou?	De	onde	vim?	

Por que estou aqui? Para onde vou?                     

o Não tem referência para o que é certo ou errado, bom ou mau, justo ou injusto. A verdade 
23 Adaptado da Apostila de Bíblia do Curso do CCM da IB Central de Belo Horizonte.

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

Data:______/_______/_____________

Ao final desta lição você deverá ser capaz de:
•	Verificar	os	elementos	básicos	sobre	a	Bíblia	Sagrada;
• Reconhecer a importância das Escrituras na vida espiritual;
• Reconhecer a Bíblia como Palavra de Deus;
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contém	padrões	morais,	éticos	de	Deus,	é	a	sua	medida	aferidora.

2. A BÍBLIA É A PALAVRA DE DEUS 

• A busca pela verdade nos dias atuais:

o Corrida aos videntes no m do ano. ,

o Busca pelo espiritismo, cristais, astrologia. 

o A maior expectativa do século XX era a morte do cristianismo. 

o Teoria da evolução. 

o Marxismo.

• Conhecimento científico.

o Nenhum outro livro sofreu e sofre tantos ataques quanto a Bíblia. A que se poderia atribuir 

tamanha longevidade e indestrutibilidade? Nada pode ser demonstrado como errado na Bíblia 

(considerar	exemplos	de	Mt	28:1-8	e	Lc24:4	e	também	as	inscrições	na	cruz	de	Jesus).	Muitas	

pessoas	são	levianas	ao	afirmarem	coisas	sobre	a	Bíblia.

• Duas verdades importantes: 

o Deus é verdadeiro e Nunca se engana. 

o A mensagem de Deus foi entregue por intermédio de homens.

 As evidências de que a Bíblia foi preservada praticamente intacta por dois mil anos são 

maiores do que as provas disponíveis sobre qualquer outro escrito antigo.

• Os Manuscritos são confiáveis? 

o Idade dos Manuscritos: Quanto tempo depois que o original foi escrito as cópias foram feitas? 

	 Verifique	alguns	exemplos:

 1-Guerras Gálicas de César: 

 Escrito 60 a.C. - cópia: 900 d.C. tendo um Intervalo de 1000 anos;

 2-Tetralogias de Platão:
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 escrito 400 A.C. - cópia: 900 D.C. tendo um Intervalo de 1300 anos;

 3-Ilíada de Homero 

 escrito 900 A.C. - cópia: 400 A.C. tendo um Intervalo de 500 anos;

o NT - Escrito 100 D.C. - cópia: 200 D.C. – tendo um Intervalo de apenas 100 anos (recente-

mente descobriu-se um manuscrito escrito antes de 100 D.C.)

• Os manuscritos do Mar Morto 

o Mil anos mais velhos que os manuscritos do VT de que se tinha conhecimento. Não havia di-

ferença entre eles. 

• Como a arqueologia confirma a exatidão da Bíblia? 

o Nenhuma descoberta arqueológica jamais contradisse uma referência bíblica. 

o	Isto	não	quer	dizer	que	a	Bíblia	é	a	Palavra	de	Deus,	entretanto,	significa	que	nunca	foi	provado	

que	ela	esteja	errada	no	tocante	à	história	e	à	geografia

• As profecias cumpridas confirmam que a Bíblia é a Palavra de Deus? 

o A Bíblia é o único livro do mundo cujas profecias foram claramente cumpridas centenas de anos 

após serem proferidas.

PROFECIA 

Is 7:14

Jr 23:5

Mq 5:2

Sl 41:9

Is 53:5

Sl 16:1

Decidir se a Bíblia é a Palavra de Deus é uma questão de 
___________________!

CUMPRIMENTO ASSUNTO

Mt 1:18-25

Lc 3:23-31

Lc 2:11

Mt 10:4

Mt 27:26

Mt 28:5,

Nascimento Virginal 

Descendência de Davi 

Nascimento em Belém 

Traição de Judas

Tortura	e	Crucificação	

Ressurreição

LEIA E COMPROVE: 

Êx 20:1-17; 

Mt 25:34-40, 26:11; 

Rm 1:18-20; 

Lc 24:25-27; 

João 10:35, 

II Pe 3:16-17, 

Lc 6:31; 

Mt 22:29; 

Os 4:6, 

Sl 119:130, 119:105, 119:29

Pv 3:1-2, 4:13; 

I Co 1:18 e 21

POR QUE PRECISO SABER DISSO?

A	Bíblia	afirma	ser	a	Palavra	de	Deus.	Preciso	saber	se	faz	sentido	crer	que	realmente	ele	é	a	

mensagem do Criador. A fé cega não é uma plataforma segura o bastante para colocarmos 

nosso destino eterno. 

Se	racionalmente	posso	justificar	a	aceitação	da	Bíblia	como	Palavra	de	Deus,	então	tenho	uma	

bússola	para	minha	vida,	a	qual	me	dá	instruções	sobre	como	viver	e	a	certeza	da	vida	após	a	

morte no céu, junto com o Senhor.
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COMO A BÍBLIA CHEGOU ATÉ NÓS?

•	Através	da	psicografia?		 	 	 	 	 	 	 	 (  ) Sim  (  ) Não

• Um anjo enterrou a Bíblia e depois a revelou?      (  ) Sim  (  ) Não

• Sem ter a noção do que de fato estava acontecendo, 

homens foram inspirados pelo Espírito Santo?      (  ) Sim  (  ) Não

• Através de um processo minucioso os livros e cartas 

foram	selecionados	e	confirmados	pela	igreja	nos	primeiros	séculos?		 	 (  ) Sim  (  ) Não

Sabei antes de tudo que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular. 
Pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte 

de Deus, conduzidos  pelo Espírito Santo.” (2 Pedro 1.20,21)

a) Complete:

Sabei antes de tudo que nenhuma ______________ das 

___________________ é de _______________________ particular. 

Pois a profecia nunca foi produzida por _______________________, 

mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo 

___________________________.2 Pedro 1.20,21 (...)

b) Qual argumentação podemos usar quando alguém citar que os ma-

nuscritos que existem hoje não são os originais?

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

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

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

c) Leia os textos abaixo e cite pelo menos duas maneiras que viabili-

zam a compreensão das Escrituras:

Lucas 24.44,45:

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

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

Atos 8.27-31:

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

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

IMPORTANTE 

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

Data:______/_______/_____________

Ao final desta lição você deverá ser capaz de:
•	Verificar	os	elementos	básicos	sobre	a	Bíblia	Sagrada;
• Compreender melhor o conceito de revelação bíblica;

INTRODUÇÃO BÍBLICA (P324) 

 Aprofundando um pouco mais nosso conhecimento básico acerca da Bíblia, convém apren-

dermos	algumas	informações	importantes	sobre	como	ela	chegou	até	nós	e	conceitos	fundamen-

tais	que	nos	habilitam	a	crer	na	Bíblia	como	uma	fonte	confiável	e	infalível.		

1. REVELAÇÃO

 1.1 Revelação Geral 

 Por meio da Natureza – Deus se revela nela, na perfeição, nos detalhes, nas cores, na 

criatividade,	na	vida	humana!	Confirme	isto	lendo	o	texto	de	Romanos	1.18-20:

18 Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que impedem a 
verdade pela sua injustiça. 19 Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque 
Deus lhes manifestou. 20 Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos 
claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses 

homens são indesculáveis;

Observe	o	Salmo	139	e	tire	algumas	conclusões:

24 Adaptado da Apostila de Bíblia do Curso do CCM da IB Central de Belo Horizonte.

7 Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua presença? 8 Se eu subir ao céu, 

lá	tu	estás;	se	fizer	a	minha	cama	nas	profundezas,	tu	estás	ali	também.	9	Se	tomar	as	asas	da	

alvorada, se habitar nas extremidades do mar, 10 ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita 

me sustentará. 11 Se eu disser: As trevas me encobrirão e a luz ao meu redor se transformará em 

escuridão; 12 até mesmo as trevas não serão escuras para ti, mas a noite brilhará como o dia; pois 

as trevas e a luz são a mesma coisa para ti. 13 Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no 

ventre de minha mãe. 14 Eu te louvarei, pois fui formado de modo tão admirável e maravilhoso! Tuas 

obras são maravilhosas, tenho plena certeza disso! 15 Meus ossos não te estavam ocultos, quando 

em segredo fui formado e tecido com esmero nas profundezas da terra. 16 Teus olhos viram a minha 

substância ainda sem forma, e no teu livro os dias foram escritos, sim, todos os dias que me foram 

ordenados, quando nem um deles ainda havia.
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| 1ª Conclusão (vs.7,8): ...............................................................................................................

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

| 2ª Conclusão (vs.9,10): ...........................................................................................................

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

| 3ª Conclusão (vs.11,12): .........................................................................................................

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

| 4ª Conclusão (vs.13 a 15):.........................................................................................................

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

| 5ª Conclusão (vs.16): ..............................................................................................................

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

Este exercício é um modelo de como se fazer _______________________. 
Mas atente para o fato de que as teologias construídas precisam ter 
embasamento bíblico e não podem contrariar a própria Bíblia em suas 
diversificadas e gradativas revelações canônicas. 

• POR MEIO DA PROVIDÊNCIA – Quando Deus interfere de modo extraordinário em nossa história 

pessoal ou coletiva. Aos Romanos cap.8.28, inspirado por Deus, Paulo escreveu: 

“Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, 

daqueles a quem ele chamou de acordo com o seu plano25.” 

ATENÇÃO COM ESSE TEXTO! 

• POR MEIO DA CONSCIÊNCIA – Natureza Moral = CERTO X ERRADO. Existe algo forte no íntimo 

da pessoa que a faz crer na existência de Deus. (Ec 3:11). Bem como, há de modo subliminar no 

coração	do	ser	humano,	o	princípio	da	Lei	de	Deus,	impressa	por	Ele	mesmo	em	nós.	Verifique	

isto no texto de Romanos 2.15: 

“Eles mostram, pela sua maneira de agir, que têm a lei escrita no seu coração. A própria 
consciência deles mostra que isso é verdade, e os seus pensamentos, que às vezes os acusam 

e às vezes os defendem, também mostram isso.”

25 Os textos citados nesta página são da versão NTLH, extraídos do site: http://www.sbb.org.br/

É	comum	utilizá-lo	para	consolar	pessoas	em	momentos	significativos	de	perdas.	Mas	
seu ensinamento é amplamente maior do que focar-se em um ato isolado que acontece 
na	vida	pessoal	de	alguém.	A	expressão:	“todas	as	coisas	trabalham	juntas”,	significa	
que	a	soma	e	o	conjunto	dos	fatos	em	proporções	cósmicas	cooperam,	colaboram	e	
agem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Consegue compreender 
e imaginar isto?
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 1.2 Revelação Especial

 • POR MEIO DA BÍBLIA – Podemos crer na existência de Deus sem ela, mas não saberemos 

nunca quem Deus é, o que deseja e espera de nós, suas promessas etc. Através da Bíblia passa-

mos a entender, compreendê-lo melhor e ter um relacionamento com Ele;

 • POR MEIO DE JESUS –	Em	toda	a	escritura,	desde	Gênesis	a	Apocalipse,	Jesus	é	a	figura	

central, Ele é a palavra viva de Deus, a revelação especial da palavra. Importante conferir João 

1.1, Ap.19.13 e Hebreus 1.1.-3;

2. INSPIRAÇÃO:

 O que significa?  Por exemplo: para nós, Shakespeare, Beethoven, Michelangelo, poetas, 

pintores, escritores, são pessoas inspiradas.

	 De	acordo	com	a	própria	Escritura,	significa	sopro	de	Deus.	2Tm.3.16,17;	Jó	32:8	e	33:4;

 Deus guiou homens falhos de forma sobrenatural. Preservou destes homens a sua perso-

nalidade, seu estilo de redação, seu temperamento, suas características. João não escreveu como 

Paulo; Jeremias não escreveu como Isaías. Amós era fazendeiro e boiadeiro e Deus o usou com 

suas particularidades (Amós7.14,15).

3. ILUMINAÇÃO

 Ocorre por meio do Espírito Santo de Deus. Veja os textos que falam sobre esta função 

específica	do	Consolador	e	por	favor,	responda	as	questões	que	seguem:

“Quando, porém, vier o Espírito 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. Ele me 

glorificará, pois receberá do que é meu e o anunciará a vós”. (João 16.13,14)26

• Quem é o Espírito da Verdade? 

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

• Qual é a verdade mencionada no texto? 

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

1 CORÍNTIOS 2.9-16:

26 Os textos citados nesta página são da versão Almeida Século 21, extraídos do site: https://vidanova.com.br/editora/

 Mas, como está escrito: As coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o 

coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. 10 Deus, porém, revelou-as a nós 

pelo seu Espírito. Pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. 11 

Pois, quem conhece as coisas do homem, senão o espírito do homem que está nele? Assim também 

ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. 12 Não temos recebido o espírito 

do	mundo,	mas,	sim,	o	Espírito	que	vem	de	Deus,	a	fim	de	compreendermos	as	coisas	que	nos	foram	

dadas gratuitamente por Deus. 13 Também falamos dessas coisas, não com palavras ensinadas pela 
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sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com 

espirituais. 14 O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhe são absurdas; e não 

pode entendê-las, pois se compreendem espiritualmente. 15 Mas aquele que é espiritual compreende 

todas as coisas, ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém. 16 Pois, quem jamais 

conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. 

a) De acordo com o verso 9, o que Deus preparou para os que o amam?

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

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

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

b) Observe os versos 10 a 12. Qual o papel do Espírito Santo de acordo 

o texto? 

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

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

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

c) Descreva com base nos versos de 13 a 16, como é a pedagogia espi-

ritual aplicada aos que estão em busca destas verdades? 

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

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

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

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

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

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

REFLETINDO 

ESSE TEXTO

NA LIDERANÇA DOS PGMS PRECISAMOS ESTAR PREPARADOS E TOTALMENTE 
DEPENDENTES DO ESPÍRITO SANTO, POIS ELE É QUEM NOS CAPACITA PARA 

COMPARTILHAR A PALAVRA.
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     L I Ç Ã O 14  
Facilitador(a):  

Data:______/_______/_____________

Ao final desta lição você deverá ser capaz de:
•	Verificar	como	a	Bíblia	foi	considerada	ao	longo	da	história;	
• Reconhecer a mensagem das Escrituras;

INTRODUÇÃO BÍBLICA (P427) 

1. COMO A BÍBLIA FOI CONSIDERADA AO LONGO DA HISTÓRIA?

Pessoas vêem a Bíblia de maneiras diferentes, por exemplo:

a) Como a Bíblia é vista por aqueles que acreditam que partes dela, mas não toda ela, é a palavra 

de Deus? 

b) Como a Bíblia é vista por aqueles que aceitam o cristianismo e aceitam a Bíblia como a palavra 

de Deus? 

c) Como a Bíblia é vista por aqueles que rejeitam o cristianismo?

 A proposta da apresentação de uma visão panorâmica da Bíblia incluiu saber algumas in-

formações	históricas	de	maior	destaque	acerca	do	assunto,	principalmente	com	relação	a	postura	

das pessoas para com ela.

 1.3 Como a Bíblia é vista por aqueles que rejeitam o cristianismo?  

 • Para os ateus: Eles entendem que a Bíblia é um livro como as obras de Shake-

aspeare,	 Platão	 ou	 Sócrates.	 As	 evidências	 bíblicas	 não	 são	 confiáveis,	 são	 refutáveis,																																																																	

ou até mesmo fraude.

 • Para os agnósticos: Dizem que não sabem se a Bíblia é a palavra de Deus e que é im-

possível sabê-lo. Pode ser, pode não ser.

 • Para diversos outros grupos religiosos: Rejeitam o cristianismo e adotam outro conjunto 

de escritos religiosos. Exemplo: muçulmanos: adotam o Alcorão. 

 1.4 Como a Bíblia é vista por aqueles que acreditam que partes dela, mas não toda ela, é 

a Palavra de Deus?

 • Os estudiosos da “Alta Crítica”: 
27 Adaptado da Apostila de Bíblia do Curso do CCM da IB Central de Belo Horizonte.
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 Movimento iniciado na Alemanha há cerca de 200 anos. A Bíblia não é a palavra de Deus, 

mas contém a palavra de Deus Tudo se torna especulação subjetiva. Quem tem autoridade para 

dizer o que é e o que, não é?

 • Grupo da Verdade Relativa: 

 O que é verdade para você pode não ser para mim. Característica muito forte dentro da 

considerada pós-modernidade.

 • Principais grupos religiosos que fazem parte da ramificação do Cristianismo, mas que 

se utilizam da Bíblia com parcial dade e não a tem como única regra de fé e prática:

TESTEMUNHAS DE JEOVÁ: Rejeitam enfaticamente a doutrina da Trindade e usam 

parcialmente	a	Bíblia.	Fundada	por	Charles	Taze	Russell.	Se	utilizam	de	traduções	

adaptadas para apoiar suas doutrinas.

ESPÍRITAS: Jesus é humano, mas considerado um ser evoluído que através de cen-

tenas	de	reencarnações	foi	sendo	aperfeiçoado.	Rejeitam	à	ressurreição	de	Jesus	e	

usam parcialmente a Bíblia, mas a fonte literária principal é o Evangelho segundo o 

Espiritismo de Allan Kardec.

ADVENTISTAS DO SÉTIMO DIA: Acreditam na Bíblia, mas a interpretam a luz das 

“revelações”	 recebidas	pela	senhora	Ellen	Gold	White.	Considerada	profetisa.	Seus	

escritos têm quase a mesma importância. 

MÓRMONS: “A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias”. Usam a Bíblia 

convenientemente, mas sua fonte principal são as tábuas 

 1.3 Como a Bíblia é vista por aqueles que aceitam o cristianismo e a Bíblia como a Palavra 

de Deus?

• O testemunho de Jesus e dos apóstolos

o Mt 5:17-19; Lc 22:37; I Co 10:1; II Tm 3:16-17 e Rm 15:4;

•	O	testemunho	de	líderes	históricos:	Agostinho,	Lutero,	Calvino,	Wesley;

•	As	confissões	de	Fé:

o Credo apostólico;

o	Confissão	de	fé	de	Westminster	–	Presbiterianos;

o	Confissão	Belga	-	Igreja	Reformada;

o	Confissão	de	New	Hampshire	(1833)	–	Batistas:	
Das Escrituras - Cremos que a Bíblia Sagrada foi escrita por homens divinamente inspirados, e 
é um perfeito tesouro de instrução celestial; que tem Deus como seu autor, salvação como seu 
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fim, e verdade sem qualquer mistura de erro como seu conteúdo; que ela revela os princípios 
pelos quais Deus nos julgará; e por isso é, e continuará sendo até o fim do mundo, o verdadeiro 
centro da união cristã, e o supremo padrão pelo qual toda conduta, credos, e opiniões humanas 
devem ser julgados. 

o Declaração de Fé da Convenção Batista Brasileira: 
Das Escrituras Sagradas - A Bíblia é a Palavra de Deus em linguagem humana. 
1 É o registro da revelação que Deus fez de si mesmo aos homens. 2 Sendo Deus seu verdadeiro 
autor, foi escrita por homens inspirados e dirigidos pelo Espírito Santo. 3 Tem por finalidade 
revelar os propósitos de Deus, levar os pecadores à salvação, edificar os crentes e promover 
a glória de Deus. 4 Seu conteúdo é a verdade, sem mescla de erro, e por isso é um perfeito 
tesouro de instrução divina. 5 Revela o destino final do mundo e os critérios pelo qual Deus 
julgará todos os homens. 6 A Bíblia é a autoridade única em matéria de religião, fiel padrão 
pelo qual devem ser aferidas as doutrinas e a conduta dos homens. 7 Ela deve ser interpretada 
sempre à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus Cristo.

IMPORTANTE
A Bíblia é considerada a Palavra de Deus tanto para Católicos, quanto para Protestan-
tes. Contudo, de acordo com o papa, a Bíblia somente pode ser interpretada correta-
mente pela ICAR. Nós defendemos o livre exame e interpretação das Escrituras.

2 QUAL A MENSAGEM DA BÍBLIA?

 Deus mostra através de sua Palavra seu amor por nós, demonstra ao Universo, por nosso 

intermédio, que ele é de fato quem diz ser, Santo, amoroso, justo, misericordioso, imutável onis-

ciente, onipotente e onipresente.

 O propósito de Deus na revelação é fazer amizade conosco, ter um relacionamento. Foi 

com	essa	finalidade	que	Ele	criou	os	seres	racionais	à	sua	imagem,	capazes	de	pensar,	ouvir,	falar	

e amar.

 O Senhor queria afeição e amizade genuína, recíproca. Um relacionamento entre Pai e 

filho.	Ele	nos	fala,	simplesmente	para	cumprir	o	propósito	para	o	qual	fomos	criados.	Deus	se	

alegra em nos dar dons e nós nos alegramos em dar-lhe graças.

 Deus tem propósitos de religar o homem a ele novamente, e através de Jesus, salvar a 

humanidade da separação eterna. (Efésios 2:8-10 / Colossenses 2:13-15)

ANTIGO TESTAMENTO NOVO TESTAMENTO

Deus providenciou solução temporária 
para o problema do pecado o sacrifício de 
animais lembrava de forma concreta que o 
preço do pecado é a morte.

Deus	providenciou	a	solução	definitiva	a	
para o pecado, sendo que Jesus Cristo pa-
gou por todos com sua vida.

Agora leia o texto de Hebreus 5.1-3 e responda:

1 Pois todo sumo sacerdote é designado dentre os homens, em favor dos quais é constituído 
nas coisas relativas a Deus, para que apresente ofertas e sacrifícios pelos pecados, 2 capaz de 
se compadecer devidamente dos que erram por ignorância, porque ele mesmo também está 
rodeado de fraqueza. 3 Por essa razão, ele deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto pelo 
povo como também por si mesmo.
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• No Antigo Testamento a expiação pelos pecados era feita de que forma? Qual a razão principal 
de sua INSUFICIÊNCIA?
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Agora leia o texto de Hebreus 4.14-16 e responda:

14 Portanto, tendo um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu, 
mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé. 15 Porque não temos um sumo 
sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que, à nossa seme-
lhança, foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. 16 Portanto, aproximemo-nos com 
confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de 
sermos socorridos no momento oportuno. 

• Porque o sacrifício de Jesus é completo, suficiente e definitivo?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

CONSTRUIR RELACIONAMENTOS DISCIPULADORES SAUDÁVEIS CONSISTE EM APROFUNDAR 
ESSA RELAÇÃO EM UMA ESPÉCIE DE IMERSÃO NA PALAVRA. TUDO PRECISA SER 

FUNDAMENTADO NELA.
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TDL MÓDULO II  – GABARITO
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13 BASE DA SALVAÇÃO: CONVERSÃO, UNIÃO COM CRISTO, REGENERAÇÃO, JUSTIFICAÇÃO, ADOÇÃO.  
DESENVOLVIMENTO DA SALVAÇÃO: SANTIFICAÇÃO.  
CONSUMAÇÃO DA SALVAÇÃO: REDENÇÃO DO CORPO, NOVA HABITAÇÃO, GLORIFICAÇÃO. 
Simultaneamente  

14 Viver, Servir , Suportar , Todas  , Estão, Fora, Essencialmente , Concede  
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16 Conversão, União com Cristo, Regeneração, Jus^ficação, Adoção, Conversão , Velha natureza, 
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17 Consagração, Purificação , Emblemá^cos  

19 F / F /F / V / Perdida , Eternamente, Saber, Sen^r , Crer  

20 Espaços nos vagões do trem: FATO, FÉ E EMOÇÃO  
Fato, Emoções, Sen^r, Crer , Regeneração, Jus^ficação, Selo  

23 Pragmá^cas, Vida de Deus, Alcançada , Rendeu , Confessa , Arrependeu-se, Ba^zado   
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9.9-22 – Saulo após a conversão  
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37 Espiritual , Mamom, Dízimos , Entregando  , Nocivo, Alimento, Roupas, 
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38 Administrado  , Médio, Longo, Gasta , Ganha , Liberdade  
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