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Elaboração da ficha:



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

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

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

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

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

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

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

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

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 pedagógico da professora Lea Rocha Lima e Mar-

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

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

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

4 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, estudo 
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 5

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

 • CADERNO 1 – ESTUDOS SOBRE A DOUTRINA DE DEUS (TEOLOGIA)

 • CADERNO 2 – ESTUDOS SOBRE A DOUTRINA DA IGREJA (ECLESIOLOGIA) 
 
 O MÓDULO 5, é destinado aos alunos que completaram os módulos anteriores, e agora 
avançam aprofundando o conhecimento sobre a Doutrina de Deus (Teologia) e sobre a Doutrina 
da Igreja (Eclesiologia). 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 Deus te abençoe! Bons estudos!
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CONHECENDO MELHOR A TRINDADE 1

1. ASPECTOS INTRODUTÓRIOS

 A doutrina da Trindade é um dos principais ensinamentos da fé 
cristã. A expressão ________________ não existe na Bíblia e sua criação 
se deu provavelmente na obra de Tertuliano2  (160-220 d.C.). 

“Na doutrina da Trindade, encontramos uma das doutrinas que 
de fato distinguem o cristianismo. Entre as religiões do mundo, 
a fé cristã é sem igual ao alegar que Deus é um mas que, ao 
mesmo tempo, há três pessoas que são Deus.” 3

 

 O Cristianismo sempre enfrentou fortes embates contra _____________________ que 
tentavam destruir as bases da fé. Uma destas heresias foi desenvolvida por Ário, um diácono 
na igreja de Alexandria que defendia que Jesus era apenas uma criatura, e não o Deus eterno.  
 O Arianismo4 negou que Jesus e o Espírito Santo fossem divinos, de modo que tal ensi-
namento causou muitos problemas e de certa forma perdura hoje. Conhece algum grupo reli-
gioso que nega a Trindade hoje? ______________________________________
 Compreender melhor sobre a Tri-unidade não somente é necessário, mas crucial para se 
estabelecer uma relação com Deus. Essencialmente a fé cristã aponta para o estabelecimento 
de um __________________ pessoal com Deus. Como podemos nos relacionar com Deus na 
dinâmica da Trindade?
 As lições sequencialmente estudarão as pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, 
mas antes da abordagem individual, entendemos ser adequado verificar os elementos basila-
res da Trindade, pois o que crermos a respeito disto, afetará nossa compreensão sobre as três 
pessoas da divindade.
 As crenças iniciais, defendiam a Trindade, mas com a compreensão de que havia uma 
___________________ ou ___________________ entre as pessoas divinas. Foi com o teólogo 
Agostinho que a doutrina teve um desenvolvimento mais robusto e coerente com o ensinamen-
to das Escrituras.

2 SEVERA, Zacarias de Aguiar. Manual de Teologia Sistemática. Curitiba: A.D. Santos Editora, 2014.p.68.
3 ERICKSON, Millard J. Introdução à Teologia Sistemática. São Paulo: Vida Nova, 1997. P.127.
4 FERREIRA, Franklin. Teologia Sistemática : uma análise histórica, bíblica e apologética para o contexto atual. Franklin Ferreira e Alan Myatt. São 
Paulo: Vida Nova, 2007. P.161.

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

Data:______/_______/_____________

Ao final desta lição você deverá ser capaz de:
• Compreender os ensinamentos gerais acerca da doutrina da Trindade e apresentar 
domínio básico sobre esta importante crença.

TERTULIANO
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2. O QUE AS ESCRITURAS REVELAM SOBRE A TRINDADE?

 

 A Bíblia apresenta uma revelação _____________ acerca da Trindade. Isto é, a partir do 
Gênesis muitas evidências podem ser identificadas, e a medida que vamos seguindo o texto 
sagrado, é possível se estabelecer uma sólida base bíblica para a doutrina da Trindade. 

 2.1 Evidências da Trindade no Antigo Testamento
 
 Em várias ocasiões podem ser identificados indícios da pluralidade divina. A palavra 
Elohim (Gn.1:1) é um substantivo plural e sugere que há dimensões em seu ser5.  Nos textos de 
Êxodo 33:14,15; Deuteronômio 4:37 e Salmos 27:8,9 aparece panin plural de paneh, contudo 
na tradução em português o plural fica oculto6.  
 
 Outras expressões como verbos e pronomes também podem ser considerados, por 
exemplo: 

E disse Deus: FAÇAMOS o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança; domine 
ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selva-
gens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. (Gn.1:26).

Então disse o SENHOR Deus: Agora o homem tornou-se como um de nós e conhece o bem 
e o mal. Não suceda que estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva 
eternamente. (Gn.3:22)

VAMOS descer e confundir-lhes ali a linguagem, para que um não entenda a língua do 
outro. (Gn.11:7)

Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei? Quem irá por NÓS? Eu 
disse: Aqui estou eu, envia-me. (Isaías 6:8)

 A designação “anjo do Senhor” aparece em várias situações manifestando-se especifi-
camente como por exemplo a Abraão, Jacó e Moisés. A crença de que este anjo refere-se ao 
Cristo pré-encarnado tem sido muito bem aceita.  Outro exemplo7 desta manifestação pode 
ser encontrado no relato do quarto homem que estava na fornalha ardente juntamente com 
Sadraque, Mezaque e Abdenego:
 

Então o rei Nabucodonosor ficou impressionado e se levantou depressa; 
falou, e disse aos seus conselheiros: Não lançamos dentro do fogo três ho-
mens amarrados? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Disse ele: Porém, 
eu vejo quatro homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e eles 
nada sofrem; e o quarto homem é parecido com um filho dos deuses. 
(Daniel 3:24,25)

 2.2 Evidências da Trindade no Novo Testamento

 Assim como foi dito anteriormente, há uma evidente progressão na Bíblia sobre a dou-
trina da Trindade. Quando chegamos no Novo Testamento há muito material a ser explorado. 
Dois exemplos evidentes podem ser observados na manifestação tríplice no batismo de Jesus 
e na Grande Comissão, conforme os textos em destaque:

5 SEVERA, Zacarias de Aguiar. Manual de Teologia Sistemática. Curitiba: A.D. Santos Editora, 2014.p.70.
6 STURZ, Richard. Teologia Sistemática.  São Paulo: Vida Nova, 2012. P.179.
7 SEVERA, Zacarias de Aguiar. Manual de Teologia Sistemática. Curitiba: A.D. Santos Editora, 2014
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Depois de batizado, JESUS saiu logo da água. E viu o céu se abrir e o ESPÍRITO DE DEUS 
descer como uma pomba, vindo sobre ele. E uma voz do céu disse: Este é o MEU Filho 
amado, de quem me agrado. (Mateus 3:16,17)

Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do PAI, do FI-

LHO e do ESPÍRITO SANTO. (Mateus 28:19)

 Severa, relaciona quatro verdades bem fundamentadas no Novo Testamento que corro-
boram à conclusão de que o único Deus verdadeiro é uma Trindade. Sendo, a divindade, pes-
soalidade, distinção e unidade das três pessoas (Pai, Filho e Espírito Santo)8. 

  DIVINDADE  PESSOALIDADE DISTINÇÃO  UNIDADE
    Pai  João 20:17  João 3:16  João 17:1  João 17:21
    Filho João 1:1  João 14:6  João 17:10 
    Espírito João 16:7;13;  João 15:26  João 14:16,17  João 16:13

Quando professamos crer em um só Deus, pelo termo 
Deus entende-se uma essência única e simples, em que 
compreendemos três pessoas sem especificação, 
designam-se não menos o Filho e o Espírito que o Pai. 
John Calvino9

8 SEVERA, Zacarias de Aguiar. Manual de Teologia Sistemática. Curitiba: A.D. Santos Editora, 2014.p.73-77.
9 FERREIRA, Franklin. Teologia Sistemática : uma análise histórica, bíblica e apologética para o contexto atual. Franklin Ferreira e Alan Myatt. São 
Paulo: Vida Nova, 2007. P.170. 

a) Existem evidências da Trindade na Bíblia? Cite exemplos

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

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

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

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

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

b) Quais as implicações em se negar a doutrina da Trindade?

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

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

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

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

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

PARA 
FIXAR

ATENÇÃO
Preencha os 
exercícios de 
f ixação, pois 
eles auxi l iam 
na retenção 

dos conceitos 
trabalhados.
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     L I Ç Ã O 0 2  
Facilitador(a):  

Data:______/_______/_____________

Ao final desta lição você deverá ser capaz de:
• Compreender os ensinamentos gerais acerca da doutrina da Trindade e apresentar 
domínio básico sobre esta importante crença.

CONHECENDO MELHOR A TRINDADE 2

 O conjunto de ensinamentos vinculados a doutrina da Trindade é amplo, dentre alguns 
destaques possíveis. A imagem ao lado auxilia na ilustração de como acontece as relações das 
três pessoas da divindade. Acompanhe as declarações nas diversas disposições apresentadas, 
procurando ler nas diversas direções. Facilita fazê-lo a partir do círculo central, derivando para 
os demais.

 1.1 Três em Um = Um em Três

 A Trindade se observa no fato de que há um só Deus, contudo que se manifesta em três 
pessoas com funções distintas. É complicado compreender e explicar a Trindade, mas é fácil 
perceber e verificar os sentimentos que a permeiam. Amor, cumplicidade, unidade, lealdade, 
incentivo, palavras doces e afetividade são latentes nos textos que se referem a esta relação.
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 1.2 Há um ÚNICO Deus

 Importante destacar que há um único Deus, conforme os textos escolhidos, dentre cen-
tenas de possibilidades:

O SENHOR, o Rei e Salvador de Israel, o Deus Todo-Poderoso, diz: Eu sou o primeiro e o 
último, além de mim não há outro Deus. (Isaías 44:6)

Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada 
é no mundo e que não há outro Deus, senão um só. (ICoríntios 8:4)

 Há Um só Deus, manifesto em três pessoas distintas, porém, co-iguais, co-existentes, 
co-eternos, unidos perfeitamente. 
 É impossível se relacionar com Deus ignorando a relação que existe na Trindade Santa, 
pois, quando se rejeita a Trindade, rejeita-se o Deus revelado nas Escrituras, arranca-se a es-
pinha dorsal, o ____________________ da fé cristã. 
 Como alguém disse acerca dessa doutrina:

 Tente explica-la, e perderá a cabeça; Mas tente nega-la, e perderá a alma10

10 ERICKSON, Millard J. Introdução à Teologia Sistemática. São Paulo: Vida Nova, 1997. P.139.

E, porque sois filhos, 

Deus enviou ao nosso 

coração o Espírito de 

seu Filho, que clama: 

Aba, Pai. Gálatas 4:

ESSÊNCIA
NATUREZA
ATRIBUTOS

PAI (CRIADOR)

FILHO 
(SALVADOR)

ESPÍRITO 
(CONSOLADOR)

BONDADE
SANTIDADE 

VERDADE

ONIPOTÊNCIA 
ONIPRESENÇA
ONICIÊNCIA

O Pai, O Filho e O Espírito Santo compartilham da mesma:
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 Consta no Credo Niceno, resultado do Concílio de Nicéia, o qual foi convocado e presidi-
do por __________________________ (325 d.C.), uma importante declaração dogmática sobre 
a Trindade. Assim consta no texto:

“Cremos em um só Deus Pai Onipotente, criador de todas as coisas visíveis e invisíveis; em 
um só Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado de seu Pai, unigênito, isto é, da subs-
tância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro do verdadeiro Deus, gerado, não 
feito, consubstancial com o Pai, por quem todas as coisas vieram a existir, tanto no céu 
como na terra, que por nós homens e pela nossa salvação desceu e encarnou, tornou-se 
humano, padeceu e ao terceiro dia ressuscitou e subiu ai céu e virá para julgar os vivos e 
os mortos; e no Espírito Santo.”11

11  OLSON, Roger. História da Teologia Cristã: 2000 anos de tradição e reformas. São Paulo: Editora Vida, 2001.p.161

a) De que modo a Trindade pode servir como modelo?

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

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

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

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

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

b) Como explicar a crença em um Único Deus, co-existindo em três 

pessoas?

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

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

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

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

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

c) Em sua opinião, qual uma das dificuldades que podemos encontrar 

na declaração citada acima do Credo de Nicéia?

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

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

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

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

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

PARA 
FIXAR
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CONHECENDO MELHOR A TRINDADE 3

1 INTRODUÇÃO

 A Trindade é o maior exemplo da necessidade que todos temos de nos relacionar. A base 
das relações que as Pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo estabelece é maravilhosa. Um 
exemplo deste ______________________está na obra da criação. Veja como Wayne Grudem  
12apresenta esta relação:

DEUS PAI proferiu as palavras criadoras para gerar o universo. Mas foi DEUS FILHO, a 
eterna Palavra de Deus, quem executou os decretos da criação. “Todas as coisas foram 
feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez” (João 1:3). 

Além disso, “nele, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis 
e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. 
Tudo foi criado por meio dele e para ele.” (Colossenses 1:16)

Ver também Salmos 33:6,9 e 1 Coríntios 8:6 e Hebreus 1:2. O ESPÍRITO SANTO também 
estava ativo, de um modo diferente, pois “pairava” ou “movia-se” por sobre a super-
fície das águas (Gênesis 1:2), aparentemente sustentando e manifestando a presença 
imediata de Deus na sua criação.

 Antes de focarmos em conhecer melhor as pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, 
é relevante tratar de temas correlacionados aos mesmos e que auxiliam na compreensão geral 
de nossa __________________. 

2 ATRIBUTOS DE DEUS

 “Atributos de Deus são características ou qualidades _______________ do ser de Deus13”.  
Todas as qualidades referem-se e aplicam-se sem restrições às três pessoas da Trindade. Es-
tes atributos podem ser classificados como absolutos (imanentes) ou relativos (transitivos); 
naturais e morais e ainda podem ser classificados como incomunicáveis e comunicáveis. Neste 
estudo adotaremos a versão dos teólogos reformados, os quais estabeleceram que os atributos 

12  GRUDEM, Waine A. Teologia Sistemática. São Paulo: Vida Nova, 1999.p.183,184.
13 SEVERA, Zacarias de Aguiar. Manual de Teologia Sistemática. Curitiba: A.D. Santos Editora, 2014.p.53. 

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

Data:______/_______/_____________

Ao final desta lição você deverá ser capaz de:
• Compreender os ensinamentos gerais acerca da doutrina da Trindade e apresentar 
domínio básico sobre esta importante doutrina.
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incomunicáveis são aqueles que “não podem ser atribuídos a outras criaturas, são peculiares 
e próprios somente de Deus.” Enquanto que os atributos comunicáveis são as virtudes divinas 
que se refletem de forma derivada e limitada, à criação.14

           ATRIBUTOS
    INCOMUNICÁVEIS15

          ATRIBUTOS
    COMUNICÁVEIS16

14 FERREIRA, Franklin. Teologia Sistemática : uma análise histórica, bíblica e apologética para o contexto atual. Franklin Ferreira e Alan Myatt. São Paulo: Vida Nova, 2007. P.215,216.
15 FERREIRA, Franklin. Teologia Sistemática : uma análise histórica, bíblica e apologética para o contexto atual. Franklin Ferreira e Alan Myatt. São Paulo: Vida Nova, 2007. P.216-219.
16 FERREIRA, Franklin. Teologia Sistemática : uma análise histórica, bíblica e apologética para o contexto atual. Franklin Ferreira e Alan Myatt. São Paulo: Vida Nova, 2007. P.219-221.

REFERÊNCIAS OBSERVAÇÕES

AUTO-EXISTÊNCIA

IMUTABILIDADE

ETERNIDADE

ONIPRESENÇA

ONIPOTÊNCIA

Estes atributos são incomunicáveis, pois não podem ser transferidos à criação.

Gn.1:1; Êx.3:14; Is.40:13; 
At.17:25;

Significa que ele é determinado por nada e tudo é 
por ele determinado.

1Sm.15:29; Ml.3:6; Tg.1:17; 
Hb.13:8;

Rm.11:33; 1Tm.6:16; Sl.90:2; 
Ef.3:21;

Sl.139; Gn.3:11; Js.7:10-26; 
2Sm.12:11; Is.66:1;

Gn.17:1; 18:14; Jr.32:27; 
Lc.1:37; Mc.10:27;

Deus é perfeito, portanto não necessita de mu-
danças. Ele não pode mudar para melhor, pois já 
é perfeito; e sendo perfeito não pode mudar para 
pior.

A eternidade de Deus é plena, diferente da eterni-
dade do ser humano que se estende para sempre, 
mas teve seu início. Deus criou o tempo e está 
fora de sua abrangência.

Transcende todo o espaço e ainda preenche todos 
os pontos do espaço com seu poder e com sua 
força sempre presente. Deus não pode ser contido 
pela criação.

Deus pode fazer absolutamente tudo, contudo, 
isso não significa que Ele fará algo que contra-
rie sua própria natureza, por exemplo: Deus não 
pode mentir.

REFERÊNCIAS OBSERVAÇÕES

Estes atributos são comunicáveis, pois podem ser compartilhados ao ser humano de modo limitado.

Sl.139; Jo.21:17; Cl.2:3; 
1Jo.3:20; Ap.20:12;

Sl.145:9; 17; Mc.10:18; Mt.5:45;

1Sm.15:29; Jo.8:32; Jo.14:6;

1Jo.1:9; Ap.19:2;

1Jo.4:8,16;

ONISCIÊNCIA

BONDADE

VERDADE

FIDELIDADE

AMOR

Êx.24:17; Is.6; 59.2; Jó.34:10;

Não existe mistérios para Deus. Ele tem capacida-
de plena de inteligência e raciocínio. Inteligência e 
raciocínio são comunicáveis, porém, a extensão, 
a qualidade e a originalidade desses atributos são 
incomunicáveis.

Tudo que Deus faz é bom, mesmo que para os 
padrões humanos, às vezes pareça mal. Deus ama 
o bem, que é a sua natureza, por isso não existe 
nenhum padrão do bem e do mal, além de Deus.

A veracidade divina implica que ele é o Deus ver-
dadeiro, e que todo o seu conhecimento e todas 
as suas palavras são ao mesmo tempo verdadei-
ras e parâmetros definitivo da verdade.

Em todas as relações Deus é fiel, podendo-se 
confiar nele com total segurança. Ele é infalível!

Deus é amor e é a fonte do amor perfeito. O amor 
acha-se ligado com a misericórdia, não nos dá o 
que merecemos e nos dá o que não merecemos.

Separado totalmente de modo incomunicável com 
o pecado e qualquer tipo de mal e iniquidade.SANTIDADE
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 Reforçando, se faz necessário dizer que a pessoa do Pai, possui em si ___________ o ser 
de Deus. Do mesmo modo, o Filho, possui em si ___________ o ser de Deus, e o Espírito Santo 
também, possui em si ___________ o ser divino. 

Toda verdade teológica básica depende dos Atributos de Deus. Milagres, por exemplo, 
dependem de um Deus poderoso. As verdades sobre o final dos tempos dependem de um 
Deus que pode infalivelmente predizer o futuro e que tem poder para ocasionar o que Ele 
quer que aconteça. Se Deus não for absolutamente justo, então a necessidade da expia-
ção de Cristo e da justificação fica arruinada. “O que você pensa sobre Deus é a coisa 
mais importante sobre você”. O estudo dos Atributos de Deus é importante porque a 
busca do prazer eterno nunca será efetivada em qualquer coisa, exceto no Eterno. O de-
sejo de felicidade infinita não pode ser satisfeito em qualquer coisa fora do Deus infinito. 

a) Como podemos identificar a participação da Trindade na Criação?

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

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

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

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

b) Existe diferença na existência e intensidade dos atributos entre as três pessoas da Trin-

dade ?

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

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

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

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

c) Qual a importância em se estudar os atributos divinos?

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

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

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

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

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

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

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

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

PARA 
FIXAR
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     L I Ç Ã O 0 4  
Facilitador(a):  

Data:______/_______/_____________

Ao final desta lição você deverá ser capaz de:
• Compreender os ensinamentos gerais acerca da pessoa do Deus Pai e como se re-
lacionar com Ele.

CONHECENDO MELHOR A PESSOA DO PAI

INTRODUÇÃO

 Muito se tem escrito sobre a relação com o Deus Pai, pois, desde a infância as crianças 
são influenciadas a pensar em Deus como o “_________________________”. Além disto, a ex-
tensa associação da pessoa do Deus Pai com a figura de um senhor idoso, como pode ser visto 
na imagem ao lado baseada na pintura de Lucas Cambiaso17  (1527-1585).
 “O ensino cristão sobre Deus Pai é uma ideia ____________ entre as religiões. A ideia de 
adoção dos crentes como filhos de Deus também é um ensino original da Bíblia.18” 

 Tratar dessa temática é por demais importante, pois temos desde aqueles que falam 
acerca de Deus com uma naturalidade, na qual, dá-se a impressão que nem mesmo Enoque 
teve tamanha intimidade (Gn.5); por outro lado, uma maioria que fala de Deus como um ser 
distante, praticamente intocável e inalcançável. 
 Existem muitos mistérios que jamais entenderemos, afinal, a Bíblia mesmo diz que pen-
samos diferente de Deus. “Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem 
os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o SENHOR. Porque, assim como o céu é mais 
alto do que a terra, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pen-
samentos mais altos que os vossos pensamentos.” (Isaías 55:8,9).
 Apesar de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus (Gn.1:26), ainda somos 
muito diferentes. Como diz Sturz, “Com certeza há até mais diferenças do que entre um ser 
humano e uma formiga19.” 

Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus durante trezentos anos; e gerou 
filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram trezentos e sessenta e cinco anos. Enoque 
andou com Deus até que não foi mais visto, porque Deus o havia tomado. Enoque andou 
com Deus até que não foi mais visto, porque Deus o havia tomado. (Gênesis 5:22-24)

 De maneira que importa considerar, estudar e guardar no coração acerca de pessoa de 
Deus Pai, procurando filtrar os pré-conceitos populares, compreendendo o máximo e o melhor 
possível sobre Deus com base nas ___________________________.

17 Disponível em: https://pt.wahooart.com/@@/A2A96V-Luca-Cambiaso-B%C3%AAn%C3%A7%C3%A3o-de-Deus-Pai Acesso em 26 dez 18.
18 FERREIRA, Franklin. Teologia Sistemática : uma análise histórica, bíblica e apologética para o contexto atual. Franklin Ferreira e Alan Myatt. São Paulo: Vida Nova, 2007. p.229..
19 STURZ, Richard J. Teologia Sistemática. São Paulo: Vida Nova, 2012. p.143.
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1 QUERIDO PAPAI, MEU PAPAIZINHO.

 Estas expressões podem soar estranho para algumas pessoas. Será possível chamar 
Deus de Papai ou Papaizinho? Infelizmente não são poucos os casos daqueles que não conse-
guem nem mesmo chamar Deus de Pai, pois a figura paterna lhe causou medo, sofrimento, 
angústia, dor, decepção e ódio. 
 Uma criança que foi forçada pelo pai a assisti-lo batendo e esfaqueando sua mãe, o que 
dirá e qual imagem lhe virá na mente quando disser que Deus é Pai? “Nosso mundo está in-
festado por uma epidemia de dor. Com um número de divórcios aumentando e o abuso contra 
as crianças “berrando” nas manchetes de jornais, não é de surpreender que, para muitos, o 
conceito de um Deus Pai provoca reações de ira, ressentimento e rejeição.” 
 Às vezes a situação não envolve violência, mas __________________. 
 Crianças excessivamente inseguras e ansiosas geralmente estão refletindo a ausência 
de seu pai. Isso também afeta e influencia o quanto a pessoa se sentirá segura em Deus, e 
confiará que assim como Deus cuida das aves do céu e veste as flores do campo (Mt.6:25-33), 
também lhe suprira em suas necessidades.
 Hoje existe uma verdadeira onda impulsionada pelo feminismo procurando denegrir e 
anular a figura paterna. Coisas aparentemente inofensivas como desenhos animados em que o 
pai sempre é o desqualificado, enquanto que as mães são heroínas.

SERÁ QUE ESTAMOS EXAGERANDO? 
 
 McClung no livro “O imensurável amor de Deus” faz uma lista de sete conceitos errados 
a respeito de Deus que geralmente construímos na infância20.

“Deus é sempre o nosso Pai verdadeiro. Procure não se ressentir das falhas dos pais terrenos, pois eles não passam de 
crianças que cresceram e vieram a ter crianças também. Em vez disso, deleite-se no maravilhoso amor de Deus e Pai.21”
  

   FORME PEQUENOS GRUPOS E DISCUTA A RESPEITO DESTAS ABORDAGENS.
20 McCLUNG, Floyd. O imensurável amor de Deus. São Paulo: Editora Vida, 2007. p.23-32. (adaptado)
21 McCLUNG, Floyd. O imensurável amor de Deus. São Paulo: Editora Vida, 2007. p.29.

EXEMPLOS DE EXPERIÊNCIA NEGATIVAS ATITUDE PARA COM DEUS

Pai alcoolizado acordando seu filho no meio da noite 
aos gritos e pontapés. Filha violentada pelo pai e 
ignorada pela mãe.

Promessas não cumpridas, orfandade provocada 
por divórcio, morte ou carreira profissional (órfão 
de pai vivo).

Excesso de cobrança sobre coisas: “não mexa nis-
so”;  “não encoste nisso”; “deixe isso aí”; A criança 
mais ouve sobre o que não pode e quase nunca 
escuta: eu te amo!

O filho fica todo sujo de lama no quintal. O pai 
esbraveja e reclama que a roupa está suja e bate 
na criança.

Pais que nunca tem tempo, pois tem muito traba-
lho. Não há tempo para diversão, comer juntos, 
quase nada.

VALOR

Se você tirar uma nota 10 ganha a bicicleta. Se 
você conseguir entrar no time de futebol da escola, 
se você trouxer boas notas no boletim... se... se... 
se... será aceito e amado.

Fuga e rejeição da autoridade de Deus. Visão 
totalmente distorcida do que é autoridade.

Raramente sentirá a presença de Deus ou fique 
inclinado a aproximar-se dele com cinismo.

As coisas são mais importantes do que as pes-
soas. Logo as coisas são mais importantes do 
que Deus. Fazer é mais importante do que ser...

Deus sempre ficará irado e me rejeitará por 
causa do pecado (lama). Há um distanciamento 
afetivo para com Deus.

Deus tem muito para se preocupar. Não quero 
incomodar a Deus com meu problema.

A pessoa acha que precisa fazer tudo para 
agradar a Deus, não fazer nada errado, tirar 
boas notas para ser aceito por Deus. O amor de 
Deus é incondicional.

Autoridade 

Confiança

Valores

Afeição

Presença

Aceitação

Comunicação
Um pai muito tímido e quieto, uma filha tentando 
se comunicar, mas o pai sempre recolhido em sua 
caverna.

Pouca conversa entre pais e filhos, geram uma 
barreira na conversa com o Pai celestial. 
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DE QUEM DEUS É PAI?
 
 A resposta desta pergunta precisa ser respondida a partir do exame nas Escrituras:

TEXTO BÍBLICO

12. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, 
deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus;
13. os quais não nasceram de linhagem humana, nem do dese-
jo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. 
(João 1:12,13)

4. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Fi-
lho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei,
5. para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que 
recebêssemos a adoção de filhos.
6. E, porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espíri-
to de seu Filho, que clama: Aba, Pai. (Gálatas 4:4-6)

5. Já vos esquecestes do ânimo de que ele vos fala como a 
filhos: Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem 
fiques desanimado quando por ele és repreendido.
6. Pois o Senhor disciplina a quem ama e pune a todo que re-
cebe como filho.
7. É visando à disciplina que perseverais. Deus vos trata como 
filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não disciplina? 
(Hebreus 12:5-7)

RESPOSTA

3 A DIMENSÃO DO “ABBA PAI”

 Forma aramaica da palavra hebraica que significa “papai”. Não ocorre no Antigo Tes-
tamento, mas aparece em três textos: Marcos 14:36; Romanos 8:15 e Gálatas 4:6, sempre 
acompanhada pelo seu dialeto grego pater22.  
 Jesus faz uso desta expressão buscando o Pai no momento que antecederia sua mais 
intensa agonia. “E dizia: Aba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice; todavia não 
seja o que eu quero, mas o que tu queres.” (Mc.14:36). 
 Jesus inaugura uma dinâmica na perspectiva da _____________________de Deus sem 
precedentes. Uma relação entre que pode ser vivenciada por parte de todo aquele que crê no 
unigênito Filho de Deus (João 1:12). 
 “De importância vital no recebimento do amor do Pai, o desenvolvimento de uma ati-
tude de adoração deve ser cultivado como uma conduta acima de qualquer outra. (...) A porta 
que conduz à presença do Pai é adoração23.” 
 
 “Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, se não for por mim.” (Jo.14:6) 

22 CHAMPLIM, Russel N. Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia. São Paulo: Editora Candeias, 1995.
23 McCLUNG, Floyd. O imensurável amor de Deus. São Paulo: Editora Vida, 2007. p.64,65.
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a) Descreva seu conceito pessoal da paternidade de Deus. Como Ele é para você? Seja o mais 

honesto possível

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

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

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

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

b) Você está ciente de que Deus Pai criou as famílias a fim de que Ele fosse glorificado por 

meio do fruto produzido em seu ambiente de amor e segurança? Deus foi glorificado em sua 

família?

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

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

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

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

c) Qual conselho ou orientação você pode dar a um membro de seu 

PGM, cujo histórico familiar e relação paterna tenha sido doloroso? 

Use a Bíblia!

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

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

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

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

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

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

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

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

COM BASE NO LIVRO DE MCCLUNG, 
VAMOS REPERCUTIR
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CONHECENDO MELHOR A PESSOA DO FILHO I

INTRODUÇÃO

 Hoje, dia __________ de ______________ do ano ___________ depois de Jesus Cristo. 
Somente pelo fato do calendário mundial se dividir em antes e depois de Jesus, fica claro que 
estudaremos sobre o homem mais importante que pisou na face da terra e que um dia voltará 
para buscar e implantar definitivamente e integralmente seu Reino. QUEM É JESUS CRISTO?  
 Podemos começar pelas palavras de João no livro do Apocalipse que assim registrou:

Eu, João, escrevo às sete igrejas que estão na província da Ásia. Que a graça e a paz lhes 
sejam dadas da parte de Deus, aquele que é, que era e que há de vir; da parte dos sete 
espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel! Ele 
é o primeiro Filho, que foi ressuscitado e que governa os reis do mundo inteiro. Ele nos 
ama, e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados, e fez de nós um reino de 
sacerdotes a fim de servirmos ao seu Deus e Pai. A Jesus Cristo sejam dados a glória e o 
poder para todo o sempre! Amém! Olhem! Ele vem com as nuvens! Todos o verão, até 
mesmo os que o atravessaram com a lança. Todos os povos do mundo chorarão por causa 
dele. Certamente será assim. Amém!  Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o To-
do-Poderoso, que é, que era e que há de vir. (Apocalipse 1:4-8)

QUEM É JESUS PARA VOCÊ?
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

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

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

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

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

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

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

Data:______/_______/_____________

Ao final desta lição você deverá ser capaz de:
• Compreender os ensinamentos gerais acerca da pessoa do Deus Filho, Jesus, O 
Cristo. 
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1 ENCARNAÇÃO DE CRISTO24 

 Embora a palavra não ocorra de maneira explicita na Bíblia, a igreja tem empregado o 
termo __________________ para referir-se ao fato de que Jesus era Deus em carne humana. A 
encarnação foi o ato pelo qual Deus filho assumiu a natureza humana. Mas o equivalente grego 
do latim “in carne” (τη σαρκι, en sarki, “na carne”) se encontra em algumas declarações impor-
tantes no Novo Testamento a respeito da pessoa e obra de Jesus Cristo. Em 1 Timóteo 3.16 fala 
sobre “Aquele que foi manifesto na carne”. 

 João atribui ao espírito do anticristo qualquer negação que Jesus Cristo “veio em carne” 
(1 João 4.2). Paulo diz que Cristo realizou sua obra de reconciliação “no corpo da sua carne” isso 
quer dizer que Cristo pela sua morte nos reconciliou com DEUS (Colossenses 1.22; Efésios 2.15), 
e, que ao enviar Seu Filho “em semelhança de carne pecaminosa” Deus “condenou ... na carne, 
o pecado” (Romanos 9.3). 

 Todos esses textos mostram de diversas maneiras que Cristo garante a salvação por-
que veio em “______________” e morreu “na _______________”. No grego “sarx” que significa 
“carne” faz distinção com ossos, tendões, pele, etc., em outras palavras, ela não é meramente 
o corpo, mas o homem todo como pessoa. No grego “soma - ” consiste em ossos, sangue, ten-
dões, carne e pele, representando o corpo fisico ou material.

 Nesse sentido ___________________, “carne” não é de maneira nenhuma alguma coisa 
que o homem possui, mas é antes uma coisa que o homem é, sinalizado pela fraqueza e fra-
gilidade próprias da criatura e nesse particular aparece em contraste com “espírito”. Estar em 
carne (Jo 1.14) – em corpo humano.  Estas palavras o apóstolo João ataca duas posições claras 
do gnosticismo. É um repudio a ideia do logos jamais se encarnar. Repudia a ideia de que o 
grande mal do homem está no corpo (carne matéria – soma).

A PESSOA DE CRISTO  
ENCARNADO CONSIDERA:

• Divindade plenamente mantida 100% Deus!
• Perfeita humanidade 100% homem!

POR QUÊ A DOUTRINA DA ENCARNAÇÃO É IMPORTANTE?
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

2 O NASCIMENTO VIRGINAL DE CRISTO

 O nascimento virginal de Cristo é uma das doutrinas bíblicas fundamentais à fé cristã. 
Desde as primeiras décadas da história da igreja esta doutrina é sustentada e ensinada pelos 

24 Adaptado do texto escrito pelo pastor Rafael Thomazine da PIB de Foz do Iguaçu
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Apóstolos e Pais da igreja. No início do II século esta doutrina é reconhecida no Credo dos Após-
tolos que diz: ‘’Nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria’’. 
 Jesus é uma pessoa absolutamente _______, como verdadeiro Deus e vero homem; a 
Sua entrada neste mundo foi diferente dos demais homens. Os Evangelistas Mateus e Lucas 
esclarecem inequivocamente a forma miraculosa do nascimento Virginal de Cristo o qual se 
harmoniza com tudo que conhecemos e cremos sobre a Sua pessoa e natureza. (Mt 1.18-25;  Lc 
1.26-38) A polêmica sobre a tradução por ‘’virgem’’ ou ‘’jovem’’ do termo hebraico em Is 7.14, 
em nada afeta o caso, pois é muito claro os textos de Mateus e Lucas  citados acima. A seguir 
veremos alguns argumentos acerca desta importante doutrina cristã:

a) As naturezas de duas vidas (pai e mãe) unidas pela concepção do embrião determinam 
a natureza do ser gerado por elas. Somente um ser gerado pelo divino e pelo humano 
pode ser divino e humano. Se Jesus não tivesse nascido de mãe virgem Ele pertenceria 
à mesma classe dos demais filhos de José e Maria.  Mas é justamente o seu parentesco 
divino e humano, combinados que estabelece a categoria de Sua Pessoa. Se Jesus tivesse 
tido um pai humano logo Ele seria igual a qualquer um de nós e não teríamos argumen-
tos suficientes para defender tanto a ausência de pecado em Sua natureza, quanto a Sua 
divindade Pessoal. (Lc 1.35; Hb 2.14) 

b) A forma como Jesus entrou na vida humana difere de nós, no que tange o Seu 
____________________________. A concepção sobrenatural é concordante com o nas-
cimento de uma pessoa sobrenatural, fato que harmoniza com a doutrina da Trindade. 
Porque se Jesus não é uma pessoa sobrenatural logo não existe a segunda Pessoa da Trin-
dade; e consequentemente não haveria Trindade. Concluímos que caso nos faltasse esse 
elo ___________________ do nascimento virginal de Jesus Cristo a doutrina da trindade 
seria questionável. (Is 9.6)

COMO ESSA DOUTRINA CONTRIBUI A FÉ CRISTÃ? 

(HB.8:26-28)
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

3 A HUMANIDADE DE CRISTO

 Vejamos algumas das características de sua humanidade:

 1º Jesus enquanto homem estava ___________________ ao Pai. Contudo essa subordi-
nação é de ofício, operação (Jesus veio para fazer a vontade do Pai), mas ela não é de essên-
cia-poder. Jesus Cristo não é menor que o Pai.

 2º Jesus possuía um corpo humano: O fato de que Jesus possuía um corpo humano 
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exatamente como o nosso é visto em muitas passagens das Escrituras. Ele nasceu assim como 
nascem todos os bebês humanos (Lc 2.7). Ele passou da infância para a maturidade assim como 
crescem todas as outras crianças: “Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria; 
e a graça de Deus estava sobre ele” (Lc 2.40). 

 3º Jesus possuía uma mente humana: O fato de Jesus ter crescido em sabedoria (Lc 
2.52) significa que ele passou por um processo de aprendizado assim como acontece com todas 
as outras crianças — ele aprendeu a comer, a falar, a ler e a escrever, e a ser obediente a seus 
pais (veja Hb 5.8). Esse processo normal de aprendizado fazia parte da genuína humanidade de 
Cristo.

 4º Jesus possuía _________ humana e ____________ humanas: Vemos várias indica-
ções de que Jesus possuía alma humana (ou espírito). Logo antes de sua crucificação, ele disse: 
“Agora, está angustiada a minha alma” (Jo 12.27). João escreve um pouco depois: “Ditas estas 
coisas, angustiou-se Jesus em espírito” (Jo 13.21). Em ambos os versículos a palavra angustiar 
representa o termo grego tarassÜ, palavra muitas vezes empregada em referência a pessoas 
ansiosas ou que de repente são surpreendidas por um perigo. 

 5º As pessoas próximas de Jesus consideravam-no apenas humano: Mateus registra um 
incidente assombroso no meio do ministério de Jesus. Ainda que Jesus tivesse ensinado por 
toda a Galiléia, “curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo”, de modo que 
“numerosas multidões o seguiam” (Mt 4.23-25), quando chegou à própria cidade de Nazaré, o 
povo que o conhecia havia muitos anos não o recebeu  (Mt 13.53-58).

Por que era necessário que Jesus fosse plenamente humano?

 Quando João escreveu sua primeira epístola, circulava na igreja um ensino 
_____________, segundo o qual Jesus não era homem. Essa heresia tornou-se conhecida como 
________________.  Essa negação da verdade acerca de Cristo era tão séria que João podia 
dizer que se tratava de uma doutrina do anticristo: “Nisto reconheceis o Espírito de Deus: todo 
espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus; e todo espírito que não con-
fessa a Jesus não procede de Deus; pelo contrário, este é o espírito do anticristo” (1Jo 4.2-3).
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     L I Ç Ã O 0 6  
Facilitador(a):  

Data:______/_______/_____________

Ao final desta lição você deverá ser capaz de:
• Compreender os ensinamentos gerais acerca da pessoa do Deus Filho, Jesus, O 
Cristo.

CONHECENDO MELHOR A PESSOA DO FILHO ll

INTRODUÇÃO

 Na lição anterior falamos sobre a ______________ de Cristo, o nascimento virginal de 
Cristo e a ______________ de Cristo. Dando sequência ao desejo de conhecermos melhor a Se-
gunda Pessoa da Santíssima Trindade, o Filho amado, hoje falaremos sobre outra importante 
característica, sua ________________, e 
a verificação de algumas fortes _____________ frente à fé cristã.

1 JESUS APRESENTADO PELO APÓSTOLO PAULO:

3. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando 
oramos por vocês, 
4. desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que 
vocês têm por todos os santos. 
12. dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos 
na luz. 
13. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o Reino do seu 
Filho amado, 
14. em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. 
15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. 
16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as 
visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer 
potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. 
17. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. 
18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito 
dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. 
19 Porque Deus achou por bem que, nele, residisse toda a plenitude 
20. e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, re-
conciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus.
(Colossenses 1:3,4; 12-20)

Anote suas impressões sobre 
esse magnífico texto paulino:
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
....................................................
.....................................................
.....................................................
....................................................
.....................................................
.....................................................
....................................................
.....................................................
.....................................................
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2. A DIVINDADE DE CRISTO

 As evidências bíblicas acerca da Divindade de Cristo são muitas. Iremos destacar alguns 
exemplos. Por favor, na tabela abaixo leia os textos indicados e anote ao lado nos espaços cor-
respondentes as evidências sugeridas:

“Cristo, quanto mais te reconhecemos e confessamos como 
sendo nosso único Senhor, tanto mais se revelam a amplidão 
de teu reino e o poder do teu amor”. 
Dietrich Bonhoefer (1906-1945)

PROVAS DA DIVINDADE TEXTOS BÍBLICOS EVIDÊNCIAS

PREEXISTÊNCIA 
DIVINA

NOMES 
DIVINOS

ATRIBUTOS
DIVINOS

João 8:58
Apocalipse 22:13

Miquéias 5:2
Isaías 9:6

João 1:1
1 Pedro 1:20

1 Coríntios 8:6
Colossenses 1:16

Gênesis 48:16 Êxodo 3:2,4; 
Josué 5:13-15

Salmo 33:6
João 1:1

João 1:1; 18; 20:28;
Romanos 9:5

Mateus 11:25-30
1 Coríntios 15:28

João 13:13
Mateus 7:22

Êxodo 3:14
João 8:24,28; 14:6;

Mateus 8:26,27
Mateus 14:19-21

Marcos 2:8
João 1:48

Mateus 18:20
Mateus 28:20

Colossenses 1:17
João 5:26

João 10:30; 14:23;
Mateus 28:19; 1 Cor.13:13

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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3. FALSAS DOUTRINAS SOBRE CRISTO

 No decorrer dos séculos muitos foram os ensinamentos distor-
cidos acerca da Pessoa e Obra de Cristo. Veremos alguns dos principais 
movimentos que propuseram teologias nas quais _____________ cre-
mos, mas precisamos conhecê-las para combatê-las sabiamente.

 Tais ensinamentos começaram desde os primórdios da fé cristã. 
Esta situação pode ser confirmada observando o texto em destaque no 
quadro ao lado que se encontra registrado na carta do Apóstolo Judas 
(não o Iscariotes).

 Na atualidade os estudos _________________25 estão “fora de 
moda”, pois entende-se que os as abordagens precisam ser inclusivis-
tas26  e evitar embates com os que pensam diferente. Defende-se uma 
política religiosa altamente ecumênica, em detrimento ao que pode ser 
considerado uma atitude politicamente incorreta.

O QUE VOCÊ ACHA SOBRE ISSO? 

DOUTRINAS HERÉTICAS QUANTO A CRISTO:

• EBIONITAS
 Do início do século II eram judeus crentes mas que insistiam em permanecer ligados as 
cerimônias judaicas. Negavam a __________________ de Cristo alegando que poderia existir 
apenas um único Deus. Afirmavam a necessidade de obedecer a todas as leis do Antigo Tes-
tamento, inclusive a circuncisão. A versão atual dos Ebionitas pode ser contemplada hoje no 
UNITARIANISMO e entre alguns teólogos da libertação.

• ALOGIANOS
 Rejeição aos escritos Joaninos por entender que a doutrina do _____________ não se 
alinhava ao restante do Novo Testamento. Jesus era apenas um homem nascido miraculosa-
mente de uma virgem. Datam do ano 200 d.C.

• MONARQUISMO
 Outro grupo que defendia a total rejeição a divindade de Jesus por entenderem que 
isto conflitava com a unidade absoluta de Deus. Dividiam-se entre Dinâmicos (Jesus se tornou 
Messias após o batismo), Adocetas (Jesus foi adotado por Deus) e Modalistas (3 pessoas da 
Trindade encarnadas ao mesmo tempo). Segundo e terceiro séculos.

• GNOSTICISMO
 Originário da Ásia Menor (135-200 d.C.). Partindo do pressuposto de que a carne é má, 
a ideia de encarnação divina fora rejeitada categoricamente. Divididos entre três grupos, os 
que negavam que Jesus teve um corpo; os que aceitavam a existência de um corpo, mas de 
certo modo “fantasmagórico”; e o que defendiam ter Jesus nascido como um homem comum, 
mas que recebeu um espírito por ocasião do batismo, e que tal espírito teria o abandonado na 
crucificação.

• ARIANISMO
 Cristo é apresentado como uma criatura pré-temporal, super-humana, a primeira das 

25 Apologética cristã é o segmento da Teologia que produz argumentações a favor da fé e combate as doutrinas e postulados heréticos.
  Inclusivista ou Universalista. Defen
26 Inclusivista ou Universalista. Defendem que Cristo morreu por todos e que todos serão salvos, independentemente de se professar a fé em Jesus Cristo.

“Amados, quando eu me 
empenhava para escrever-
-lhes a respeito da salva-
ção que temos em comum, 
senti que era necessário 
corresponder-me com vo-
cês, para exortá-los a lutar 
pela fé que uma vez por to-
das foi entregue aos santos. 
Pois certos indivíduos, cuja 
sentença de condenação foi 
promulgada há muito tem-
po, se infiltraram no meio 
de vocês sem serem nota-
dos. São pessoas ímpias, 
que transformam em liber-
tinagem a graça do nos-
so Deus e negam o nosso 
único Soberano e Senhor, 
Jesus Cristo.” (Judas v.3,4)
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criaturas, não Deus, e todavia, mais que um homem. Em outras palavras: Jesus é Deus, mas 
não igual ao Pai. Ário (256-336). Hoje são representados pelos Testemunhas de Jeová e os 
Mórmons.

• NESTORIANISMO
 Nestor era bispo de Constantinopla. Acentuavam a completa humanidade de Cristo e 
entendiam que a habitação do Logos nele era apenas uma habitação moral. Ele compreendia 
Cristo lado a lado com Deus, mas não unido a Ele. As duas naturezas estavam separadas uma 
da outra.

• EUTIQUIANISMO
 Acreditavam que a natureza humana de Cristo foi absorvida pela divina, ou que as duas 
se fundiram resultando numa só natureza (uma terceira natureza), posição que para muitos era 
a negação das duas naturezas de Cristo.

O Concilio de Calcedônia, em 451 foi um marco importante para a doutrina ortodoxa. A conclusão do 

Concílio de Calcedônia foi de que Jesus teve uma natureza humana completa e uma natureza divina tam-

bém completa, duas naturezas em uma só pessoa. Portanto, na pessoa de Jesus as duas naturezas estão 

unidas, sem confusão, sem mudanças, sem divisão, sem separação, conservando cada qual a sua própria 

especificidade. A posição do Concílio de Calcedônia foi preparada pela carta que Leão, bispo de Roma, 

enviou a Flaviano, bispo de Constantinopla.

DE QUE MANEIRA VOCÊ PODERÁ APLICAR O CONHECIMENTO AD-
QUIRIDO NESTA LIÇÃO?
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
.
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     L I Ç Ã O 0 7  
Facilitador(a):  

Data:______/_______/_____________

Ao final desta lição você deverá ser capaz de:
• Compreender os ensinamentos gerais acerca da pessoa do Deus Filho, Jesus, O 
Cristo. 

CONHECENDO MELHOR A PESSOA DO FILHO lll 

INTRODUÇÃO
 
 Além de conhecermos melhor a pessoa de Jesus com relação a encarnação, nascimento 
virginal, sua humanidade e divindade, bem como as falsas doutrinas relacionadas a Cristo, é 
preciso acrescentarmos informações sobre sua obra ____________________. Assim como nos 
estudos anteriores utilizaremos de especialistas em teologia sistemática, mas tendo como re-
ferência principalmente os textos bíblicos mais claros sobre o assunto.

 O Espírito Santo inspirou alguém27  para escrever o livro de Hebreus, o qual traz uma rica 
CRISTOLOGIA, apresentando a superioridade de Cristo sobre Moisés, os anjos, a Lei e principal-
mente sobre obra substitutiva a todo sistema sacrificial do Antigo Testamento.

“Antigamente, Deus falou, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, 
mas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as 
coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus 
e a expressão exata do seu Ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, 
depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da Majestade, nas 
alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do 
que eles.” (Hebreus 1:1-4)

O QUE MAIS LHE CHAMA ATENÇÃO NESSE TEXTO?
............................................................................................................
.............................................................................................................
............................................................................................................

O POVO QUE ANDAVA EM TREVAS VIU GRANDE LUZ, E AOS QUE VIVIAM NA REGIÃO DA SOMBRA DA MORTE 
RESPLANDECEU-LHES A LUZ. (ISAÍAS 9:2)

27 A autoria do livro de Hebreus continua sendo um debate entre os maiores especialistas do assunto. Dentre as possibilidades e conjecturas as duas possibilidades mais aceitas apontam 
para Paulo ou Barnabé.
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Podemos considerar outra abordagem também adequa-
da sobre o assunto, o _________________ 28 entre Jesus 
e seus discípulos. Acompanhe a narrativa Bíblica que se 
encontra em MATEUS 16:13-17. 

Indo Jesus para a região de Cesareia 
de Filipe, perguntou a seus discípulos: 
— Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam:
— Uns dizem que é João Batista; outros dizem que é Elias; e outros di-
zem que é Jeremias ou um dos profetas.
Ao que Jesus perguntou:

— E vocês, quem dizem que eu sou?
Respondendo, Simão Pedro disse:
— O Senhor é o Cristo, 
o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou:
— Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a 
você, mas meu Pai, que está nos céus.  
28  Neste diálogo Jesus se coloca como o fundamento da Igreja. O Cristo é o fundamento e não Pedro. 

Por quê a resposta de 
Pedro foi tão acertiva?

Quais as implicações con-
tidas nesta declaração?

O que significa a 
palavra Cristo?

COMO PODEMOS RELACIONAR O TEXTO DE ISAÍAS COM A OBRA 
DE JESUS? COMO PODEMOS TRATAR ESSE TEXTO?
............................................................................................................
.............................................................................................................
............................................................................................................
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1. A OBRA DA EXPIAÇÃO

 Basicamente, “expiação é a obra que Cristo realizou em sua vida e morte para obter 
nossa salvação29”. Haveria outra forma em que pudéssemos ser salvos? Qual a real necessidade 
de sermos salvos? Vamos considerar o texto de 2 Pedro 2:4-6:

Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas, lançando-os no inferno, prendeu-os 
com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. E ele não poupou o mundo anti-
go, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais sete pessoas, quando fez vir o dilúvio 
sobre o mundo de ímpios. E, reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, con-
denou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com 
os que vivessem impiamente.

 
 A partir desse parágrafo textual podemos chegar a algumas conclusões, destaco duas:

• Deus não precisava nos salvar, pois, condenou os próprios anjos ao inferno, contudo, 
teve misericórdia e viabilizou a salvação;
• A justiça de Deus é totalmente, completamente perfeita, e em sua soberania e amor, 
decidiu criar para o ser humano um caminho de volta à comunhão com Ele (Gn.3:15);

HAVERIA OUTRA MANEIRA?

Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados.” (Hb.10:4).

11. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o 
maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta 
criação, 12. e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele 
entrou no Santuário, uma vez por todas, e obteve uma eterna redenção.” (Hb.9:11,12).

22. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue; e sem der-
ramamento de sangue não há remissão. 23. Era necessário, portanto, que as figuras das 
coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas 
celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles. 24. Porque Cristo não entrou em santu-
ário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro Santuário, porém no próprio céu, para 
comparecer, agora, por nós, diante de Deus. 25. Ele não entrou para oferecer a si mesmo 
muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos com san-
gue alheio. 26. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação 
do mundo; agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por 
todas, para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. 27. E, assim como 
aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disso, o juízo, 28. assim 
também Cristo, tendo-se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, 
aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por 
ele. (Hb.9:22-28)

Leia os textos e responda
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

29 GRUDEM, Wayne. Teologia Sistemática. São Paulo: Vida Nova, 1999.
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2. A RESSURREIÇÃO E A ASCENSÃO

 Sidarta Gautama, mais conhecido como _____________, morreu e continua __________.
Alan Kardec, fundador do ________________ na França, morreu e continua __________.
Assim como Confúcio (Confucionismo), Maomé (Islamismo), Lao-Tse (Taoísmo), Vardhama 
Mahavira (Jainismo) e Zoroastro (Zoroastrismo) nasceram, viveram e morreram e assim como 
todas as demais pessoas aguardam pelo julgamento final. MAS O CRISTIANISMO...

2.1 O significado doutrinário da ressurreição

• A ressurreição de Cristo assegura nossa regeneração. Pedro diz que Deus “nos regenerou 
para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos” (1Pe 
1.3). Aqui ele associa explicitamente a ressurreição de Jesus com a nossa própria regene-
ração ou novo nascimento. 

• A ressurreição de Cristo assegura nossa justificação. Em apenas uma passagem Paulo 
associa explicitamente a ressurreição de Cristo com a nossa justificação (ou o nosso re-
cebimento da declaração de que não somos culpados, mas retos diante de Deus).  Paulo 
diz que Jesus “foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da 
nossa justificação” (Rm 4.25). 

• A ressurreição de Cristo assegura-nos de que iremos receber igualmente corpos res-
surretos perfeitos. O Novo Testamento associa várias vezes a ressurreição de Jesus com 
nossa ressurreição corpórea final. “Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará 
a nós pelo seu poder” (1Co 6.14). Semelhantemente, “aquele que ressuscitou o Senhor 
Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco” (2Co 4.14). Mas 
a discussão mais completa da associação entre a ressurreição de Cristo e a nossa própria 
acha-se em 1Coríntios 15.12-58. Ali Paulo afirma que Cristo é “as primícias” dos que dor-
mem (1Co 15.20). 

• O sentido ético da ressurreição. Paulo também observa que a ressurreição tem uma 
aplicação relacionada a obediência a Deus nesta vida. Após uma longa discussão a res-
peito da ressurreição, Paulo conclui encorajando seus leitores: “Portanto, meus amados 
irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, 
no Senhor, o vosso trabalho não é vão” (1Co 15.58).

Qual a relação ou diferença entre RESSURREIÇÃO E REENCARNAÇÃO?

OBSERVE O QUE A BÍBLIA DIZ: 

“Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o 

Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo 
de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a efi-
cácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas.” 
(Filipenses 3:20,21)
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 Leia os textos abaixo e nos quadros escreva uma sentença sobre sua compreensão acer-
ca da importância de crermos na ressurreição e na ascensão de nosso único SENHOR E SALVA-
DOR JESUS CRISTO.

RESSURREIÇÃO
1 Coríntios 15

3 Antes de tudo, entreguei a vocês o que tam-
bém recebi: que Cristo morreu pelos nossos pe-
cados, segundo as Escrituras, 
4 e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro 
dia, segundo as Escrituras. 
5 E apareceu a Cefas e, depois, aos doze. 
6 Depois, foi visto por mais de quinhentos ir-
mãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda 
vive; porém alguns já dormem. 
7 Depois, foi visto por Tiago e, mais tarde, por 
todos os apóstolos. 
8 Por último, depois de todos, foi visto também 
por mim, como por um nascido fora de tempo.
12 Ora, se o que se prega é que Cristo ressus-
citou dentre os mortos, como alguns de vocês 
afirmam que não há ressurreição de mortos? 
13 E, se não há ressurreição de mortos, então 
Cristo não ressuscitou. 
14 E, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa 
pregação, e é vã a fé que vocês têm.

ASCENSÃO
Atos 1

7 Jesus respondeu:
— Não cabe a vocês conhecer tempos ou épo-
cas que o Pai fixou pela sua própria autoridade.
8 Mas vocês receberão poder, ao descer sobre 
vocês o Espírito Santo, e serão minhas teste-
munhas tanto em Jerusalém como em toda a 
Judeia e Samaria e até os confins da terra.
9 Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às 
alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu 
dos seus olhos. 
10 E, estando eles com os olhos fixos no céu, 
enquanto Jesus subia, eis que dois homens 
vestidos de branco se puseram ao lado deles 
11 e lhes disseram: — Homens da Galileia, por 
que vocês estão olhando para as alturas? Esse 
Jesus que foi levado do meio de vocês para o 
céu virá do modo como vocês o viram subir. 

De que maneira você poderá aplicar o conhecimento desenvolvido nesta lição?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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CONHECENDO MELHOR A PESSOA DO ESPÍRITO SANTO

INTRODUÇÃO

 Estudamos sobre a Trindade, a Pessoa do Pai, do Filho e agora 
vamos mergulhar nos conceitos mais importantes sobre a Pessoa do 
Espírito Santo.  Estudar sobre o Pai e o Filho, bem como, mencioná-los 
no dia-a-dia ou até mesmo nos referirmos a “Eles” durante os cultos 
soa muito natural.
 Contudo, quando começamos a dar ênfase à Pessoa do Espírito 
Santo, começamos a ser vistos como diferentes. Basta anunciar uma 
mensagem que leve o nome ESPÍRITO SANTO, para termos uma reação 
diferenciada por parte de quem nos ouve. 
 Conversando com amigos pertencentes a uma igreja considera-
da de linha pentecostal fui inquirido se eu acreditava no Espírito Santo. 
Infelizmente, o desconhecimento gera pré-conceitos.

1. A AÇÃO DO ESPÍRITO SANTO NA HISTÓRIA

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

Data:______/_______/_____________

Ao final desta lição você deverá ser capaz de:
• Compreender os ensinamentos gerais acerca da pessoa do Espírito Santo e nos de-
safiar para um relacionamento íntimo com Ele. 

“E não se embriaguem 
com vinho, pois isso 
leva à devassidão, mas 
deixem-se encher do Es-
pírito, falando entre vocês 
com salmos, hinos e cân-
ticos espirituais, cantando 
e louvando com o coração 
ao Senhor, dando sempre 
graças por tudo a nosso 
Deus e Pai, em nome de 
nosso Senhor Jesus Cris-
to.”  (Ef.5:18-20)

PASSADO

a) Agiu na criação (Gn.1,2);
b) Capacitou pessoas para 
cumprir os propósitos da Trin-
dade (Jz.13:25);
c) Capacitou Jesus Cristo 
para realizar seu ministério 
(Mt.4:1);

PRESENTE

a) Consola, Convence, Ensina 
(Jo.16:6-15);
b) Fortalece (Ef.3:16)
c)bCapacita (1Co.12:1,4);

FUTURO

a) Garantirá a salvação dos 
eleitos (Ef.1:13,14; 4:30);
b) Ajudará a concluir a histó-
ria e introduzirá a eternidade. 
(Jo.14:15-17);
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PASSADO PRESENTE FUTURO

Consegue perceber a ação do Espírito Santo em sua história?
Cite pelo menos um exemplo pessoal para cada momento:

2. O ESPÍRITO SANTO É UMA PESSOA30

 A Bíblia ensina que o Espírito Santo é uma pessoa. Jesus nunca chamou o Espírito Santo  
de “isto” quando falava dEle. Em João 14, 15 e 16, por exemplo, Jesus falou do Espírito Santo 
como “Ele”, porque Ele não é uma força ou uma coisa, mas uma pessoa. Falta instrução ou 
mesmo discernimento a alguém que trata o Espírito Santo como “isto”.  Na Bíblia vemos que o 
Espírito Santo tem intelecto, emoções e vontade. Além disto, a Bíblia diz que Ele faz coisas que 
uma força não faria, somente uma pessoa real. 

a) ELE FALA: “Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, Ao vencedor dar-
-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus” (Ap.2:7).  
“E, servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora a Bar-
nabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado” (At.13:2). 

b) ELE INTERCEDE: “Do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza; porque 
não sabemos o que havermos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por 
nós com gemidos inexprimíveis” (Rm8:26). 

c) ELE TESTIFICA: “Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do 
Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim” (João 15:26). 

d) ELE GUIA: “Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro, acompanha-
-o” (At.8:29). “Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.” 
(Rm.8:14). 

e) ELE ORDENA: “E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito 
Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Es-
pírito de Jesus não o permitiu” (At.16:6,7). 

f) ELE CONDUZ: “Quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade; por-
que não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas 
que hão de vir” (João 16:13). 

g) ELE NOMEIA: “Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho. Pois o Espírito Santo os 
pôs como guardiães do rebanho, para pastorear a Igreja de Deus, que ele comprou por 
meio do sangue do Seu própria Filho” (At.20:28). 

h) PODE-SE MENTIR PARA ELE: “Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o 
teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? 
Conservando-o, porventura, não seria teu? E, vendido, não estaria em teu poder? Como, 
pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus” (Atos 
5:3,4). 

30 GRAHAM, Billy. Ativando o poder de Deus em sua vida. São Paulo: Edições Vida Nova. p.11,12.
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 O Espírito Santo não é uma força impessoal, como a gravidade e o magnetismo. Ele é 
uma Pessoa, com todos os atributos de uma personalidade. Mas não é só Pessoa; também é 
divino.

3 O ESPÍRITO SANTO É UMA PESSOA DIVINA: ELE É DEUS31! 

 Em toda a Bíblia podemos ver claramente que o E spírito Santo é o próprio Deus. Isto 
podemos deduzir dos atributos que a Escritura Lhe confere. Estes atributos, sem exceção, são 
os do próprio Deus. 

ELE É ETERNO: Isto significa que nunca houve um momento em que Ele não existiu. 
“Muito mais o sangue de Cristo que, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem 
mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus 
vivo!” (Heb. 9:14). 

ELE É TODO-PODEROSO: “Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o 
poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra; por isso também o ente santo que há 
de nascer, será chamada Filho de Deus” (Lucas 1:35). 

ELE É ONIPRESENTE (está em todo lugar ao mesmo tempo): “Para onde me irei do teu 
Espírito, ou para onde fugirei da tua presença?” (Salmo 139:7). 

ELE SABE TUDO (é onisciente): “Mas Deus no-lo revelou pelo Espírito; porque o Espírito 
a todas estas coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque, qual dos 
homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim 
também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus” (ICor.2:10,11). 

ELE É CHAMADO DEUS: “Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu co-
ração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Con-
servando-o, porventura, não seria teu? E, vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, 
assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus” (At.5:3,4).

31 GRAHAM, Billy. Ativando o poder de Deus em sua vida. São Paulo: Edições Vida Nova. p.12

POR QUÊ É TÃO IMPORTANTE ENTENDERMOS O ESPÍRITO SANTO COMO PESSOA?

POR QUÊ É TÃO IMPORTANTE ENTENDERMOS O ESPÍRITO SANTO COMO DEUS?

Depois de batizado, Jesus saiu logo da 
água. E viu o céu se abrir e o Espírito de 
Deus descer como uma pomba, vindo 
sobre ele. (Mateus 3:16)
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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 ensinamentos gerais acerca da pessoa do Espírito Santo e nos de-
safiar para um relacionamento íntimo com Ele. 

VIVENTO SOB O FLUIR DO ESPÍRITO SANTO

INTRODUÇÃO

 a) Aprendemos mais, quando relembrando conceitos. De modo que importa ressaltar 
mais uma vez que a Trindade é __________________, composta por pessoas distintas, co-
-iguais em todas as dimensões e atributos, contudo com funções diferentes. Cremos em um 
_____________ Deus que se manifesta no Pai, no Filho e no Espírito Santo. O Espírito Santo, 
sendo plenamente divino, deve receber a mesma honra e respeito que dispensamos ao Pai e ao 
Filho. 
 b) Tendo em mente estes importantes elementos revisitados, prossigamos em conhe-
cer um pouco mais sobre a obra que o Espírito Santo realiza em nossas vidas. A aula de hoje 
consiste em compreendermos sobre três aspectos em que a pessoa do Espírito Santo atua: (1) 
Salvação, (2) Santificação, e (3) Capacitação. 

1. ATUAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO NA _______________ PESSOAL

 A salvação conquistada por Jesus Cristo torna-se acessível as pessoas por meio da obra 
do Espírito Santo, observe como:

 1.1. CONVENCIMENTO. É a ação do Espírito Santo que nos faz reconhecer nosso pecado 
e nos leva a deixar de cometê-lo. Faz-nos reconhecer que somos pecadores e precisamos da 
salvação em Cristo Jesus (João 16:8-11);

 1.2. REGENERAÇÃO. Dar vida a algo morto (Ef.2:1), regenerar é a ação que nos faz nas-
cer espiritualmente (João 3:5,6), e, sermos aceitos como filhos de Deus (Gl.4:5,6);

 1.3. HABITAÇÃO. Ação em que o Espírito Santo passa a fazer morada no corpo de quem 
teve o novo nascimento espiritual. Nos tornamos santuário/templo de Deus (1Co.3:16; João 
14:23; Rm.8:16, Gl.5:22);

 1.4. SELO. Nos tornamos propriedade exclusiva de Deus, recebemos o selo, a marca dos 
eleitos, a garantia de nossa salvação. No momento em que professamos e reconhecemos Jesus 
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Cristo como Único Senhor e Salvador, somos batizados com o Espírito Santo. (Ef.1:13,14);

 O convencimento, regeneração, habitação e selo (batismo) são elementos que aconte-
cem ______________________ por obra do Espírito Santo. Uma vez que já o recebemos pode-
mos dar por encerrado o assunto? De modo algum, precisamos identificar mais detalhadamen-
te como ocorre o processo de santificação e consequentemente as capacitações especiais.

2. ATUAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO NA ___________________ PESSOAL

 Uma vez que recebemos o Espírito Santo no momento que cremos (Ef.1:13), passamos 
a desenvolver um relacionamento pessoal (lembre que Ele é uma pessoa). Os resultados desta 
relação, nos constituirá cristãos dignos de ser reconhecidos por esse nome, ou seja, o nome de 
___________. Observe como é dinâmica e decisiva a relação com o Santo Espírito nos elemen-
tos que nos habilitam a uma vida de santidade. 

 2.1. REPRIMINDO OU ATIVANDO O ESPÍRITO SANTO
  2.1.1. Pecados interferem em nosso relacionamento com o Espírito Santo. O qual 
pode ficar reprimido/contido, e consequentemente impedido de agir. Como?
  2.1.1.1. Sendo entristecido por nossa infidelidade (Ef.4:30);
  2.1.1.2. Sendo anulado quando mantemos hábitos pecaminosos (1Ts.5:19; 1Co.6:9-20);
  2.1.2. Ativando o Espírito Santo:
  2.1.2.1. Por meio de um relacionamento real. Todo relacionamento interpessoal im-
plica em determinadas atitudes, por exemplo:
  2.1.2.1.1. Comunicação. 
  2.1.2.1.2. Honestidade. 
  2.1.2.1.3. Intencionalidade. 
  2.1.2.1.4. Reciprocidade. 
  2.1.2.2. Por meio de disciplinas espirituais:
  2.1.2.2.1. Por meio do jejum (Mt.4:1,2; At.13:1-4);
  2.1.2.2.2. Por meio da oração (Ef.6:18);
  2.1.2.2.3. Por meio da Palavra (João 17:17); 
  2.1.2.2.4. Por meio do louvor (Ef.5:18-20; At.16:25);

 2.2. SUBMISSÃO DO ESPÍRITO HUMANO AO ESPÍRITO DE DEUS
  2.2.1. Insubmissão ao Espírito gera as obras da carne (Gl.5:19-22);
  2.2.2. Submissão ao Espírito gera as virtudes do Fruto do Espírito Santo (Gl.5:22,23);
  2.2.3. Submissão gera confiança à condição de filhos de Deus (Rm.8:16);
  2.2.4. Submissão ao Espírito, permite que nosso espírito seja liderado para uma 
vida de fluir em Deus com mais intensidade e fervor (Gl.5:16-18; 24,25

O Espírito Santo pode colocar em nossa mente uma ordem das Escrituras quando somos 
tentados a pecar. Dar nos um impulso para fazer um bem em favor de alguém necessitado. 
Gerar um sentimento de remorso por algo que fizemos ou dissemos de modo errado. Dar 
convicção de que devemos pedir perdão a alguém que maltratamos, ofendemos ou até 
mesmo ignoramos. Fonte: (CCM – IBCBH)

TEM SIDO ASSIM COM VOCÊ? 
COMPARTILHE SITUAÇÕES QUE EXEMPLIFICAM ESTAS SITUAÇÕES
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3. ATUAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO NA ___________________ PESSOAL

 3.1. Capacitação para interpretar as Escrituras (João 14:26; 16:13 Ef.1:17,18);
 3.2. Capacitação para pregar (Mt.10:19,20; Atos 4:31; 6:7-10);
 3.3. Capacitação para orar (Rm.8:26,27; Sl.139:23-24);
 3.4. Capacitação para testemunhar “dar evidências” (At.1:8; 4:8-13);
 3.5. Capacitação para servirmos com dons especiais (1Co.12:1-11);

Vivemos em um período em que a obra do Espírito é mais proeminente que a dos outros 
membros da Trindade. A cultura atual dá muito valor à experiência, e é principalmente por 
meio dele que experimentamos Deus32.

QUAL SUA OPINIÃO  SOBRE ESTA FRASE?

“14 Mas eles não queriam compreender e, até hoje, quando eles leem os livros da antiga 
aliança, a mente deles está coberta com o mesmo véu. E esse véu só é tirado quando a 
pessoa se une com Cristo. 15 Mesmo agora, quando eles leem a Lei de Moisés, o véu ainda 
cobre a mente deles. 16 Mas o véu pode ser tirado, como dizem as Escrituras Sagradas: “O 
véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou para o Senhor.” 17 Aqui a palavra “Senhor” 
quer dizer o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. 18 
Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa 
glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com 
o Senhor, que é o Espírito.” (2Co.3:14-18)

O QUE MAIS LHE CHAMA ATENÇÃO NESSE TEXTO?
............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

QUAL A PRINCIPAL DIFERENÇA DA ANTIGA ALIANÇA COM RELA-
ÇÃO AO ESPÍRITO SANTO E A NOVA ALIANÇA?
............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

VOCÊ NOTA A TRANSFORMAÇÃO DO SEU DIA-A-DIA FEITA PELO 
ESPÍRITO SANTO? COMO ISSO ACONTECE NA SUA VIDA?
............................................................................................................
.............................................................................................................
............................................................................................................

32 CCM - Apostila sobre o Espírito Santo da IBCBH (Igreja Batista Central de Belo Horizonte).
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Doutrina da Igreja:A NATUREZA DA IGREJA

INTRODUÇÃO

 c) Nenhuma outra organização (religiosa ou não), estabelecida sobre a face terra pode 
ser chamada de Igreja. Este termo aplica-se apenas ao contexto cristão.
 d) Nesta lição estudaremos sobre a natureza, identidade, fundação da Igreja, bem como 
elementos relacionados ao ser Igreja hoje.
 e) Quais imagens melhor representam a Igreja bíblica? Marque as correspondentes.

 
 
 
 
 Repercuta com o grupo suas respostas

I - A NATUREZA DA IGREJA

 Veremos na sequência que a Igreja foi fundada por Jesus Cristo e fundamentada nEle. 
Mas antes disto importa considerar uma explanação sobre a Igreja contida no Manual de Teo-
logia Sistemática, e a partir deste texto considerarmos os pontos mais importantes. A partir da 
citação de Severa, trabalharemos em alguns desdobramentos.

Portanto, em essência, a igreja não é um templo ou um local onde os crentes se reúnem 
para adoração, como normalmente se costuma falar hoje. Os cristãos primitivos não ti-
nham edifícios públicos onde pudessem se reunir. No princípio, eles se reuniam no templo 

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

Data:______/_______/_____________

Ao final desta lição você deverá ser capaz de:
• Compreender os fundamentos bíblicos e teológicos sobre a natureza da Igreja. 
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em Jerusalém (At.2:46) e em casas (Fm.1:2). Somente em sentido espiritual a igreja é 
referida como um edifício (1Pe.2.4-8; Ef.2:20). A Igreja também não é, essencialmente 
uma organização, embora ela tenha a sua organização, como veremos. Não é um agrupa-
mento de comunidades que tem as mesmas crenças e práticas, como as denominações de 
hoje. Em essência, a igreja é a comunidade de pessoas que creem em Cristo e professam 
o seu nome como Senhor e Salvador. Mas a igreja é referida no Novo Testamento em dois 
sentidos: universal e local33. 

4. A IGREJA NÃO É UM _____________.
 Apesar de ser algo relativamente conhecido, a postura da maioria dos cristãos insiste 
em manter a ideia de ver a Igreja como um prédio onde se fala de Jesus Cristo. Definitivamente 
precisa ocorrer uma ruptura com essa postura e atitudes. 

5. A IGREJA NÃO É UMA _________________/EMPRESA. 

 Em virtude dos elementos e demandas relacionadas à administração local, como ba-
tistas, se faz necessário constituir uma personalidade jurídica. A gerência dos recursos finan-
ceiros, o uso do solo, alvarás, liberação de bombeiros, contabilidade, são elementos inerentes 
a uma organização/empresa, contudo na essência somos um ORGANISMO, isto é, o corpo de 
Cristo.

6. A IGREJA É UMA _____________________ DE PESSOAS.
 
 Essencial e biblicamente falando a Igreja está diretamente vinculada as pessoas que 
professam a fé em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. O apóstolo Paulo afirma que 
somos o templo do Espírito Santo (1Co.6:19) e Jesus disse que “onde dois ou três estão juntos 
em meu nome, eu estou ali com eles”. (Mt.18:20). 

7.  A IGREJA EXISTE DE MODO LOCAL E UNIVERSAL. 

 7.1. A Igreja ________________ não é uma denominação exclusiva de um grupo cristão, 
mas aplica-se ao conjunto de todos os crentes verdadeiramente salvos em todos os tempos e 
lugares.34 (Mt.16:16; 1Co.12:13; 1Pe.2:4,5; Ap.1:5b,6);
 
 7.2. A Igreja ________________ refere-se as igrejas que são identificadas de modo local 
e personalizado a um grupo de pessoas que se reúnem localmente para efetivamente ser Igreja. 
Mais de 80% das vezes em que aparece a palavra igreja a mesma aplica-se a uma igreja local:
  7.2.1. Seja a uma cidade (At.11:26; 1Co.1:2; Gl.1:2; 1Ts.1:1);
  7.2.2. Seja a pequenos grupos em casas (Rm.16:5; 1Co.16:19; Fm2);
 
 7.3. Quatro aspectos podem ser considerados35 :
  7.3.1. A igreja local é formada por pessoas que confessam sua fé em Cristo;
  7.3.2. A igreja local é constituída de pessoas batizadas;
  7.3.3. A igreja local tem uma organização;
  7.3.4. A igreja local tem um propósito: cumprir a vontade de Deus;

33 SEVERA, Zacarias de Aguiar. Manual de Teologia Sistemática. Curitiba: A.D. Santos Editora, 2014.p.273.
34 SEVERA, Zacarias de Aguiar. Manual de Teologia Sistemática. Curitiba: A.D. Santos Editora, 2014.p.273.
35 SEVERA, Zacarias de Aguiar. Manual de Teologia Sistemática. Curitiba: A.D. Santos Editora, 2014.p.277.
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REPERCUTINDO: 

A reconstrução da Catedral de Notre-Dame está mobilizando bilionários 
ao redor do mundo. “Se concretizadas, as promessas de doações somam 
660 milhões de euros (R$ 2 ,87 bilhões de reais)36.”  

Como podemos relacionar essa notícia com nosso estudo?

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

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

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

8. OUTRAS PERCEPÇÕES IMPORTANTES SOBRE A IGREJA:
 
 8.1. Igreja invisível e igreja visível. Não podemos distinguir quem de fato é um verda-
deiro crente, daquele que é um amigo ou simpatizante do evangelho. Podemos ter certeza da 
nossa salvação pessoal, mas não podemos ter esta certeza sobre os demais.
 
 8.2. Igreja militante e igreja triunfante. A igreja militante diz respeito ao povo de Deus 
espalhado sobre a terra em constante militância contra o mal. (Ef.6:10-18). A igreja triunfante 
refere-se a todos os salvos em Cristo e que estão no céu. (2Co.5:8; Ap.6:9-11).

9. NOMES E EXPRESSÕES BÍBLICAS PARA DESIGNAR A IGREJA:

 9.1. Principais expressões e suas implicações:

Estas três designações relacionam a igreja com a Trindade.37

 
 9.2. Outras expressões importantes: 
  9.2.1. Noiva de Cristo (Lc.5:34; Mt.25:1-12; Ap.22:17);
  9.2.2. Rebanho de Deus (At.20:28; 1Pe.5:2; Jo.10:11; Hb.13:20);
  9.2.3. Vinha de Deus (Is.5:7; Jo.15:1-8; Cl.1:10);
  9.2.4. Família de Deus (Ef.2:19);

36 Disponível em: https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/04/16/bilionarios-se-mobilizam-para-reconstruir-notre-dame.ghtml. Acesso em 01 de jun 2019 
37 SEVERA, Zacarias de Aguiar. Manual de Teologia Sistemática. Curitiba: A.D. Santos Editora, 2014.p.279

POVO DE DEUS
ÊXODO 19:5,6
1 PEDRO 2:9

A Igreja é o povo eleito e 
escolhido por Deus. Esta 
trajetória começa no Antigo 
Testamento com o povo 
de Israel. A partir do Novo 
Testamento, a Igreja passa 
a ser o povo de Deus. Paulo 
chama a Igreja de o Israel de 
Deus (Gl.6:16)

CORPO DE CRISTO
EFÉSIOS 1:22,23

1CORÍNTIOS 12:27

A analogia com o corpo 
humano utilizado por Paulo 
comunica sobre a importância 
de entendermos a Igreja 
como um organismo. Além 
disto reforça sobre a unidade 
apesar da diversidade e 
interdependência.

SANTUÁRIO DE DEUS
1 CORÍNTIOS 3:16,17

EFÉSIOS 2:21,22

As expressões bíblicas 
santuário, templo ou casa 
espiritual são intercambiáveis 
e podem ser consideradas 
fundamentais na compreensão 
de que como pessoas, juntos 
formamos a Igreja de Cristo.
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IMPORTANTE REFORÇAR

a) O que mais chamou sua atenção nessa lição?

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

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

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

b) No Novo Testamento a Igreja se reunia de duas formas. Quais?

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

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

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

c) Você acredita que os PGMs podem ser integrados como Igreja? 

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

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

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

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

Data:______/_______/_____________

Ao final desta lição você deverá ser capaz de:
• Compreender os fundamentos bíblicos e teológicos sobre a identidade e marcas de 
uma Igreja bíblica. 

Doutrina da Igreja: IDENTIDADE E MARCAS BÍBLICAS

INTRODUÇÃO

 f) Ser IGREJA é um ___________________ a ser melhor compreendido. Ainda se foca 
muito em programas e eventos visando o crescimento da Igreja. Os aspectos organizacionais e 
operacionais assumem a maior parte da dinâmica do ser igreja e o que vemos no Novo Testa-
mento, contrário a isto, é uma Igreja focada em pessoas, cujos relacionamentos são a essência 
deste “SER IGREJA” biblicamente falando.
 
 g) Outro tipo de desvio pode ser ilustrado com a reportagem em destaque. Confira38!

  
 
 

    
 
 
 
 

    Repercuta com o grupo suas respostas

I - A IDENTIDADE DA IGREJA

 1. Qual a Igreja verdadeira? Hoje existem milhares de “igrejas” com as portas abertas 
com denominações e designações das mais diferenciadas e até esquisitas. 
 Veja algumas pérolas:

• ASSEMBLÉIA DE DEUS COM DOUTRINAS E SEM COSTUMES;
• ASSEMBLÉIA DE DEUS DA REFORMA UNIVERSAL;
• ASSEMBLÉIA DE DEUS DO PAI, FILHO E ESPIRITO SANTO;

38 Disponível em: https://noticias.gospelmais.com.br/igreja-completa-colocada-venda-mercado-livre-45-mil-82907.html Acesso em 07/06/19

Uma igreja evangélica foi posta à venda na plata-
forma de anúncios Mercado Livre, por R$ 45mil, 
parceláveis em até 6x. O caso, surreal, ganhou 
grande repercussão e o vendedor retirou o anúncio 
do ar. 

Dizia ter membros ativos e uma arrecadação de R$ 
7mil pagando apenas R$ 1.200,00 de aluguel.
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• ASSEMBLEIA MINISTÉRIO DE OSTENTAÇÃO AO REBANHO;
• ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA FIEL ATÉ DEBAIXO D’ÁGUA;
• IGREJA A SERPENTE DE MOISÉS, A QUE ENGOLIU AS OUTRAS;
• IGREJA A VIDA É SUA;
• IGREJA A VOZ DA PEDRA ANGULAR;
• IGREJA A VOZ DIRETA DO ÉDEN;
• IGREJA ABASTECEDORA DE ÁGUA ABENÇOADA;
• IGREJA ABOMINAÇÃO À VIDA TORTA;
• IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS BOTAS DE FOGO ARDENTES E CHAMUSCANTES;

COMO ISSO PODE AFETAR A PREGAÇÃO DO EVANGELHO?

COMO ORIENTAR NOSSO PGM E NOVOS DISCÍPULOS?

 
 Observe o que disse Jesus no sermão da montanha, e pense em como relacionar 
o texto com a realidade das muitas ditas “IGREJAS EVANGÉLICAS” atualmente.

15. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, 
mas por dentro são lobos vorazes. 
16. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou 
figos de ervas daninhas? 
17. Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. 
18. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. 
19. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. 
20. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. 
21. Nem todo o que me diz: “Senhor, Senhor!” entrará no Reino dos Céus, mas aquele que 
faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. 
22. Muitos, naquele dia, vão me dizer: “Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? 
E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres?” 
23. Então lhes direi claramente: “Eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que 
praticam o mal.” (MATEUS 7:15-23)

QUAIS CONCLUSÕES PODEMOS CONSIDERAR?
............................................................................................................
.............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
.............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

 2. Infelizmente vimos alguns exemplos de desvios ________________ em nossos dias. 
De modo que importa considerarmos quais então são as marcas da IGREJA VERDADEIRA39:

39 SEVERA, Zacarias de Aguiar. Manual de Teologia Sistemática. Curitiba: A.D. Santos Editora, 2014.p.289.
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UNIDADE
JOÃO 10:16; 17:21,22;

A unidade é um dos 
maiores desafios 
que qualquer igreja 
precisa corajosamente 
buscar. Isso, contudo, 
não significa que não 
existirão problemas 
de relacionamentos, 
pois, tais fazem parte 
de qualquer relação 
interpessoal. Mas 
que em maturidade 
aprendermos a conviver 
em paz, visando o bem 
comum, cumprindo a 
Grande Comissão.

SANTIDADE
1PE.2:9; 1CO.1:2

Somos santificados 
pelo Espírito Santo, 
não advém do esforço 
humano, mas da 
submissão de nosso 
espírito ao Espírito. 
Santidade implica em 
assumir os valores 
do Reino de Deus em 
detrimento aos valores 
do mundo. O estilo 
de vida de um cristão 
precisa buscar o padrão 
da santidade de Deus 
em todos os aspectos. 
(1Pe.1:14-17)

UNIVERSALIDADE
MT.16:18; AP.1:4-6

A Igreja de Cristo é 
UNIVERSAL, ou como 
foi dito nos primórdios, 
Igreja CATÓLICA. Inácio, 
bispo de Antioquia 
utilizou esta expressão 
na frase: “Onde quer 
que Jesus Cristo 
esteja, ali estará a 
igreja católica. Hoje 
a expressão é usada 
para designar a Igreja 
Romana, mas no início 
não era assim. Todo 
que professa Cristo 
está inserido na Igreja 
Católica/Universal.

APOSTOLICIDADE

EF.2:20; AT.2:42

A relação mais 
importante com os 
apóstolos está no fato 
de que foram eles os 
principais responsáveis 
pelos escritos do N.T., 
os quais conjuntamente 
com o A. T. (Bíblia 
Hebraica) formam 
o canône da Bíblia 
Sagrada. Infelizmente 
essa apostolicidade 
acabou sendo 
interpretada de modo 
errado ao conferir aos 
bispos (Séc.II) a sucessão 
apostólica.

 Estas quatro marcas são bíblicas, mas também foram utilizadas pelos pais da Igreja con-
forme pode ser visto no escrito denominado: “O Credo dos Apóstolos”, o qual afirma: “Cremos 
na igreja uma, santa, católica e apostólica.” Portanto é correto dizer que somos uma Igreja Una, 
Santa, Católica e Apostólica, no sentido mais puro das palavras e isento das aplicações dadas 
no decorrer da história eclesiástica.

 Em virtude dos desvios doutrinários que o Cristianismo sofreu no decorrer da história, 
sempre houveram grupos remanescentes e fiéis aos princípios elementares da fé e aqueles que 
lutaram por reformas doutrinárias. De maneira que após a Reforma Protestante, outras 3 mar-
cas tornaram-se características da IGREJA VERDADEIRA40. 

I. PREGAÇÃO DA PALAVRA E A CELEBRAÇÃO DAS ORNDENANÇAS 
(2Tm.4:2; 1Co.11:23,24);

II. APLICAÇÃO DA DISCIPLINA (Mt.18:15-22; Gl.6:1-10);

III. ÊNFASE NA MISSÃO (Mt.28:18-20);

 Estas três marcas sempre deveriam ter sido elementos presentes no decorrer dos tem-
pos. Contudo, a partir do movimento de Reforma eles acabaram recebendo ênfase e foram 
oficializados como elementos intrínsecos ao ser Igreja.

 3. Além destas marcas reconhecidamente bíblicas e históricas, analisando as imagens 
abaixo, bem como os textos vinculados, quais devem ser as marcas que precisamos valorizar e 
estimular em nossa realidade como IBNM?

40 SEVERA, Zacarias de Aguiar. Manual de Teologia Sistemática. Curitiba: A.D. Santos Editora, 2014.p.291.
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Hebreus 
13:2

1Coríntios 
14:40

1 Pedro 
4:10

Filipenses 
4:4

Filipenses 
4:5

PARA PENSAR

a) O quê aprendemos com Hebreus 10:24,25?

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

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

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

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

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

Data:______/_______/_____________

Ao final desta lição você deverá ser capaz de:
• Compreender os fundamentos bíblicos e teológicos sobre a fundação e a importân-
cia da referência da Igreja Primitiva para hoje. 

Doutrina da Igreja: FUNDAÇÃO E IGREJA PRIMITIVA

INTRODUÇÃO
 
 A lição de hoje tratará de responder alguns temas básicos, porém de grande relevância:
 a) Quem fundou a Igreja? Teria sido Pedro o primeiro Papa?
 b) Igreja Primitiva: Modelo a ser reproduzido ou referência de Princípios?

I - SOBRE A FUNDAÇÃO DA IGREJA
 
 As duas lições anteriores trataram acerca da natureza e identidade da Igreja. Hoje avan-
çamos tratando de uma das compreensões mais importantes dentro da ________________ 
(estudo da Igreja). Trata- se acerca da fundação, e basicamente precisamos buscar respostas 
para as seguintes perguntas: Quem, quando e como a Igreja foi fundada? Buscando respostas, 
partimos do relato bíblico mais substancioso e emblemático acerca da fundação da Igreja.

13. Tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou   aos discípulos: 
Quem os homens dizem ser o Filho do homem?
14. ”Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista; outros, Elias; outros, Jeremias, 
ou algum dos profetas.”
15. E Jesus lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou?
16. Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
17. E Jesus lhe disse: Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue 
que te revelaram isso, mas meu Pai, que está no céu.
18. E digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as por-
tas do inferno não prevalecerão contra ela.
19. ”Eu te darei as chaves do reino do céu; o que ligares na terra terá sido ligado no céu, e 
o que desligares na terra terá sido desligado no céu.” (MATEUS 16:13-19)

 No discurso entre Pedro e Jesus, encontramos alguns elementos importantes sobre a 
fundação da Igreja. Jesus perguntou: 

 • QUEM OS HOMENS DIZEM SER O FILHO DO HOMEM? 
 • TU ÉS O CRISTO, O FILHO DO DEUS VIVO!
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 A resposta de Pedro, ______________ inspirada, provocou uma reação forte em Jesus. 
Pedro foi elogiado, contudo, ao mesmo tempo, ouviu que tal declaração não era de sua própria 
_________________, mas fruto de uma revelação especial.

EM RESUMO

JESUS CRISTO É O FUNDAMENTO.
Não cremos na sucessão apostólica, mas que toda a Igreja foi comissionada 
para cumprir a Grande Comissão, segundo o texto de Mateus 28:18-20.

Agora leia os textos abaixo e identifique qual a relação entre eles?

Leia e repercuta sobre a letra do hino 506 do HCC: Da Igreja o Fundamento!

Da Igreja o fundamento é Cristo, o Salvador,
em seu poder descansa, é forte em seu amor.
Pois nele alicerçada segura e firme está
e sobre a rocha eterna jamais se abalará.

A pedra preciosa que Deus predestinou
sustenta pedras vivas que a graça trabalhou.
E, quando o monumento surgir em plena luz,
a glória do edifício será do Rei Jesus.

Em meio aos sofrimentos que vive a enfrentar,
espera a Igreja santa um dia triunfar.
Pois a visão gloriosa enfim se cumprirá
e a Igreja vitoriosa em paz repousará.

Afirmação 
de Pedro
Pedro foi o PORTA VOZ

Tu és 
o Cristo
A verdade foi revelada

Edificarei 
a minha Igreja
A Igreja é edificada sobre a rocha

SALMOS 118:22

A pedra que os edificadores 
rejeitaram, foi posta como 
pedra angular.

1 PEDRO 2:6,7

Por isso, a Escritura diz: 
Ponho em Sião uma pedra 
angular, eleita e preciosa. 
Quem nela crer não será 
desapontado. Assim, para vós, 
os que credes, ela é preciosa, 
mas, para os descrentes, a 
pedra que os construtores 
rejeitaram foi colocada como 
a principal, a pedra angular.

EFÉSIOS 2:20-22

Edificados sobre o 
fundamento dos apóstolos e 
dos profetas, sendo o próprio 
Cristo Jesus a principal pedra 
de esquina. Nele, o edifício 
inteiro, bem ajustado, cresce 
para ser templo santo no 
Senhor, no qual também vós, 
juntos, sois edificados para 
morada de Deus no Espírito.
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II - IGREJA PRIMITIVA: DE VOLTA AOS PRINCÍPIOS.

 Quais são os melhores métodos e estratégias para a Igreja crescer? Quais as estratégias 
mais eficientes? Tais perguntas permanecem na superfície e essa postura permite que um mo-
delo seja simplesmente reproduzido, sem considerar as peculiaridades da igreja local.
 
 O mesmo erro não pode ser cometido assumindo a igreja primitiva simplesmente como 
um modelo a ser replicado. John Stott categoricamente afirma que “não temos liberdade de 
copiar tudo o que eles fizeram41.”   Esta percepção não é um desprezo a igreja primitiva, mas a 
compreensão de que a mesma oferece referenciais e princípios para hoje. Na mesma linha de 
Stott e sobre esta realidade, Normam Shields explica: “As situações descritas em Atos ocorre-
ram na história passada e nunca serão reproduzidas exatamente42.”   
 
 Observe no quadro abaixo desenvolvido a partir de Goheen43 . Nele dois aspectos impor-
tantes podem ser verificados na Igreja Primitiva. 

 Na sequência, escreva como a Igreja na atualidade pode contribuir nestes dois temas:

41 STOTT, John R. W. A mensagem de Atos. São Paulo: ABU Editora. 1994.p.12.
42  SHIELDS. Norman A. Atos: o crescimento da igreja. São Paulo: PES. 2016.p.128.
43  GOHEEN, Michael W. A igreja Missional na Bíblia: luz para as nações. São Paulo: Vida Nova, 2014.p.24. Fonte: Próprio Autor, (2018). Adaptado de Goheen

SOCIAL
A igreja primitiva derrubou as barreiras que 
haviam sido erigidas no mundo antigo entre 
ricos e pobres, homens e mulheres, escravos 
e livres, gregos e bárbaros em uma criativa e 
desconcertante impossibilidade sociológica. 
Um persuasivo evangelho de amor e caridade 
era praticado em favor de pobres, órfãos, viú-
vas, doentes, trabalhadores de minas, presos, 
escravos e viajantes. [...] Generosidade em re-
lação a posses e recursos, além do modo de 
vida simples, marcaram a vida deles em um 
mundo dominado pelo acúmulo e consumo.

MORAL
Na igreja primitiva, a vida moral exemplar de 
cristãos comuns se destacava diante da imo-
ralidade de Roma. A esperança, a alegria e a 
confiança dos cristãos resplandeciam clara-
mente em meio ao desespero, à ansiedade e à 
incerteza que caracterizavam um império que 
se desintegrava. A unidade cristã contrastava 
com a fragmentação e o pluralismo de Roma. 
Cristãos demonstravam castidade, fidelidade 
conjugal e domínio próprio em meio a um im-
pério decadente e saturado de sexo.
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 Contudo, a Igreja Primitiva enfrentou muitos problemas. Observe alguns exemplos:

Agora leia Atos 2:42-47 e enumere quais princípios podem ser retirados desse tex-
to e aplicados para a Igreja na atualidade.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Situação Contexto Orientação Apostólica

SIMULAÇÃO 
E MENTIRA

ATOS 5:1-11

DISSENÇÕES E 
PARTIDARISMOS

1 CORÍNTIOS CAP.3

BRIGAS ENTRE 
LÍDERES

FILIPENSES   4:1-9

DISPUTA POR PODER 
E MALEDICÊNCIAS

3 JOÃO 9,10

Havia na Igreja de Corinto 
inveja, discórdia e dissensões. 
Grupos se dividindo entre os 
que preferiam Paulo, outros 
Apolo. 

Evódia e Síntique, duas líderes 
importantes na Igreja de 
Filipos estavam em desacordo.

João denuncia o pecado de 
Diótrefes, o qual procurava 
deter o poder sobre a igreja, 
criando inverdades sobre o 
apóstolo e expulsava pessoas 
da igreja.

Paulo os confronta em sua situação de 
infantilidade e imaturidade espiritual. O 
apóstolo evidencia em seu discurso o 
fato de que eles estavam agindo com 
carnalidade e dando lado aos padrões do 
mundo. Faz com que reflitam sobre valores 
e verdades espirituais que devem nortear a 
vida cristã.

Orienta ambas a entrar em acordo (vs.2). 
Pede intervenção do líder que estava sobre 
elas. Talvez Epafrodito seja essa pessoa, ou 
algum outro líder (vs.3). Conselhos diversos 
(vs.4-9);

Em sua terceira carta ele faz elogios a 
dois outros líderes que estavam agindo 
corretamente por andar na verdade e 
denuncia os pecados de Diótrefes.

Ananias e Safira mentem 
para o apóstolo Pedro 
simulando que entregaram 
todo dinheiro da venda da 
propriedade.

Pedro confronta Ananias por seu pecado 
(vs.3,4); O apóstolo confronta Safira e lhe 
concede oportunidade para reconhecer a 
falta e pedir perdão, mas ela mantém-se 
na infidelidade e morre provocando grande 
temor no povo (vs.8-11);
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     L I Ç Ã O 1 3  
Facilitador(a):  

Data:______/_______/_____________

Ao final desta lição você deverá ser capaz de:
• Compreender e repercutir sobre a importância das dimensões da vida comunitária, 
que se baseia principalmente em relacionamentos. 

Relacionamentos: DIMENSÕES DA VIDA COMUNITÁRIA

INTRODUÇÃO

 • Aproximando-se do final deste módulo, precisamos dedicar um pouco da nossa atenção 
para compreendermos e/ou fortalecermos a visão que temos aplicado persistentemente na IBNM. 
 • Entendemos que biblicamente, a igreja que construímos baseia-se e tem como obje-
tivo, estabelecer __________________________ em vez de meramente promover a realização 
de programas. 
 • Para isso cabe relembrar nossa declaração de VISÃO:

“SER UMA IGREJA BÍBLICA, RELACIONAL E RELEVANTE, 

VISANDO A TRANSFORMAÇÃO DE VIDAS PARA A GLÓRIA DE DEUS.”

1ª DIMENSÃO: VIVÊNCIA EM RELACIONAMENTOS DISCIPULADORES

“Fazer discípulos é muito mais do que acompanhar novos convertidos. A questão não é se 
eles precisam ou não de acompanhamento, pois é claro que precisam. A questão é se nos-
so o nosso conceito de discipulado pode ou não se resumir a isso. Na verdade, pois mais 
que reconheçamos a necessidade desse acompanhamento, o fato é que ele é raramente 
efetivado na prática. E isso tem tudo a ver com a nossa concepção de discipulado44.”

 A partir desta declaração, precisamos ter bem claro em nossas mentes e corações:O que de 
fato é DISCIPULADO?(Por favor, escreva nas linhas ao lado sua definição pessoal)

Discipulado é: ............................................................................................................................................

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

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

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

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

........................................................................................................................................................................ 
44 CARVALHO, Diogo. Relacionamento discipulador: uma teologia da vida discipular. Rio de Janeiro: JMN, 2015.p.38.
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 Para entendermos quão grande é essa obra, observe a afirmação do pastor Billy Graham:
“A salvação é pela graça, mas o DISCIPULADO custa tudo que temos.” 

 Impossível continuar tratando desse tema sem destacar o texto de Mateus 28:18-20:

“Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: 
- Toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de to-
das as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os 
a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês.

 Ser e fazer discípulos está para a vida cristã como os números estão para a matemática. Ou 
seja, é impossível separar o _________ do ____________. Assim sendo, vejamos então primeira-
mente o que podemos compreender sobre o que é ser um discípulo de Cristo. Veja no quadro abaixo 
três importantes compreensões45:

 
 Olhe para as imagens abaixo e responda. Quais relacionam-se a discipulado? Justifique!

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................................
45 MORRE, Waylon B. Multiplicando discípulos: o método neotestamentário para o crescimento da igreja. Rio de Janeiro: Convicção, 2015.p.25,26. (Adaptado)

COMPREENSÕES SOBRE SER DISCÍPULO REFERÊNCIAS

1ª COMPREENSÃO
Discípulo é um crente que está envolvido com a Palavra 
de Deus de maneira contínua.

Discípulo é alguém que dá a sua vida pelos outros.

Discípulo é alguém que permanece diariamente em uma 
união frutífera com Cristo.

Leia João 8:31

Leia João 13:34,35

Leia João 15:4,5

2ª COMPREENSÃO

3ª COMPREENSÃO

01 02 03 04 05

06 07 08 09 10
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 Na verdade, todas as imagens de algum modo dizem respeito a discipulado. Pois, o mesmo 
é dinâmico e acontece de múltiplas formas, porém, damos maior ênfase ao _____.

 Tendo em mente todos estes elementos trabalhados, agora podemos focar no que são re-
lacionamentos discipuladores. Aqui na IBNM, compreendemos que RELACIONAMENTOS DISCIPU-
LADORES, são relações estabelecidas entre duas pessoas onde há ministração de __________ na 
__________ um do outro, a partir das ESCRITURAS. Aplica-se para uma relação discipular envol-
vendo um novo cristão e outro mais maduro que o conduz em seus primeiros passos e mantém-se 
a  ___________, ___________ e ___________ prazo.

 
Contudo, existem relacionamentos discipula-
dores que se estabelecem entre cristãos mais 
maduros para fortalecimento e MANUTENÇÃO 
DA CAMINHADA.

2ª DIMENSÃO: VIVÊNCIA EM PEQUENOS GRUPOS MULTIPLICADORES

“Podemos definir o PGM como um pequeno grupo de pessoas que se reúne regularmente 
para glorificar a Deus por meio do fortalecimento de relacionamentos discipuladores e da 
multiplicação de discípulos46.” 

 Quando decidimos implantar pequenos grupos na IBNM sabíamos que não seria fácil, pois, 
na verdade estaríamos alterando radicalmente nosso jeito de ser Igreja. 
 

 Mas então por que temos trabalhado com PGMs? 

 Dentre algumas razões, porque entendemos que é... 

  ESTRATÉGICO (Êxodo 18:14-27)

  NECESSÁRIO (Lucas 9:1-4)

  BÍBLICO (Atos 2:42-47)

 
 Além destas razões podemos considerar que existe um mover de Deus por meio de pequenos 
grupos em várias partes do mundo. Hoje em todo o globo, as maiores igrejas se utilizam desta dinâ-
mica. Queremos nos unir ao que Deus está fazendo!!!

3ª DIMENSÃO: VIVÊNCIA NAS GRANDES CELEBRAÇÕES

“A nossa missão tem como alvo último a adoração. Pregamos o evangelho para que a 
glória de Deus preencha toda a terra e para que o homem, criado pelo Deus vivo, seja 
restaurado e cumpra o propósito de sua existência: ser um adorador47”.

46 TUNALA, Márcio. Pequeno grupo multiplicador – compartilhando o amor de Deus por meio dos relacionamentos. Rio de Janeiro: Convicção, 2014.p.25.
47 PIRAGINE Jr, Paschoal. Crescimento Integral da Igreja. Curitiba: A.D. Santos Editora, 2015.p.223.

Na IBNM todos vivem esta dimensão?
Ainda não, mas todos podem ter acesso. 
Você está praticando RD?

FICA A DICA
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 Uma vez que estabelecemos relacionamentos discipuladores, vivenciados em pequenos 
grupos multiplicadores, nos reunimos semanalmente em grandes _______________ de adoração 
ao Santíssimo, Altíssimo Trino Deus. 

 As dinâmicas dos cultos coletivos nos levam a experimentar uma atmosfera de entrega e 
adoração diferente de quando estamos no secreto de nosso quarto (Mt.6:6). As festas solenes no 
Antigo Testamento eram um dos pontos altos da fé em Israel. Deus sempre se agradou de ver seus 
filhos juntos em comunhão (Sl.133:1). O famoso pregador e avivalista A. W Tozer pregando, em 
1961 para os pastores da Associação das Igrejas Evangélicas do Canadá afirmou naquele tempo:

“A adoração é a joia perdida no evangelicalismo moderno. Estamos organizados, trabalha-
mos e temos muitas agências. Possuímos quase tudo, mas há uma coisa que as igrejas, 
mesmo as igrejas evangélicas não têm: é a habilidade de adorar. Não estamos cultivando 
a arte da adoração. É a gema brilhante perdida na igreja moderna, e eu creio que devemos 
buscá-la até que a encontremos48.” 

 Graças a Deus, hoje na chamada pós-modernidade temos visto um tempo especial de louvor 
e adoração onde os cristãos podem se expressar com hinos e canções, bem como manifestações 
em palmas, mãos levantadas e choro que _____________ ser demonstrações de quebrantamento.

Quais foram as três DIMENSÕES DA VIDA COMUNITÁRIA trabalhadas?

48 Apud PIRAGINE Jr, Paschoal. Crescimento Integral da Igreja. Curitiba: A.D. Santos Editora, 2015.p.224.
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     L I Ç Ã O 1 4  
Facilitador(a):  

Data:______/_______/_____________

Ao final desta lição você deverá ser capaz de:
• Compreender e repercutir sobre a necessidade de trabalharmos para a construção 
de um jeito de ser Igreja mais simples e focada na essência. 

Igreja Simples:DESCOMPLICANDO NOSSA ECLESIOLOGIA

INTRODUÇÃO

 a) Descomplicar nosso jeito de ser! Aqui está provavelmente o maior desafio que enfrenta-
mos, pois parece que temos ou gostamos quando as coisas são mais complexas do que deveriam. 
 b) A vida tem uma série de variáveis e complicadores naturalmente, mas muitas destas 
coisas nós mesmos criamos.
 c) Devemos trazer para nossa eclesiologia (diz respeito a como fazemos as coisas enquanto 
igreja local), uma dinâmica focada no essencial. Hoje quanto mais simplificarmos nossa vida, me-
lhor será. 
 d) Há uma expressão em marketing e propaganda que resume bem o que pretendemos com 
essa reflexão: ____________ é MAIS! 
 e) Um cartaz com muitas informações dificulta a comunicação, enquanto que poucas e pre-
cisas informações bem dispostas, comunicam muito mais.
 f) Simples é diferente de _____________________. Simples é algo feito com objetividade em 
busca da excelência.

I – POR ONDE COMEÇAR?

 Existem algumas áreas cruciais que requerem uma grande reprogramação, penso que den-
tre elas, precisamos promover mudanças SIMPLIFICANDO...

AGENDA

COMUNICAÇÃO

O uso do tempo é uma das coisas mais importantes em nossos dias. Fazer um planeja-
mento semanal das atividades consome um pouco de tempo, mas ganha-se muito mais 
ao longo da semana. (checklist)

A avalanche de informações é gigantesca. Precisamos ser seletivos com relação a forma 
como usamos Facebook, WhatsApp, Instragram, etc. O tempo que se consome nas redes 
sociais pode ser um dos principais ladrões do nosso tempo.

CALENDÁRIO

Precisamos focar nas atividades macro do calendário e evitar “inventar” coisas para o mi-
nistério A, B, C, fazer. Temos intencionalmente promovido uma diminuição nas atividades 

da Igreja e é bom ficar atento à tentação de encher o calendário. 
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PGMS
Nossas reuniões precisam respeitar o tempo. Isso comunica amor aos anfitriões. O encon-
tro precisa ter horário para começar e para terminar, incluindo todos os tempos previstos 
no roteiro, inclusive simplificar os lanches.

REUNIÕES
Gostamos de estar juntos e isso é bom, contudo objetividade, respeito ao horário e pla-
nejamento das reuniões favorecem a construção de um tempo proveitoso para todos os 
envolvidos. Foco.

II – COMO SIMPLIFICAR?

 a) É preciso ajustar o foco
 Os judeus desenvolveram um sistema religioso com base no pentateuco, sobre o qual fo-
ram alistados 613 mandamentos, divididos em mandamentos afirmativos (o que devia se fazer e 
negativos (que não devia se fazer). No outro lado do espectro encontramos Jesus, que, a partir dos 
10 mandamentos, os resumiu em apenas dois, a saber, “amar a Deus acima de todas as coisas e ao 
próximo como a si mesmo49.” 

Portanto, cabe perguntar: 

QUAL É O NOSSO FOCO?
Resposta: FAZER DISCÍPULOS MULTIPLICADORES DE DISCÍPULOS.

 Essa compreensão é fundamental, e para isso será preciso verificar algumas áreas que pre-
cisam de ajuste em nosso foco. Basicamente, precisamos:

1. Ajustar o foco na __________________.

2. Ajustar o foco na formação de discípulos multiplicadores (EBD).

3. Ajustar o foco da nossa espiritualidade em JESUS CRISTO.

 O pastor Paulo Cabral50  nos ajuda a perceber algumas atitudes com APARÊNCIA de espiri-
tualidade, e que comumente se um tornam estilo de vida, observe:

“Conservemos nosso olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e 
é ele quem a aperfeiçoa.” (Hebreus 12:2)

 b) É preciso ter coragem para dizer não aquilo que não é essencial e nos desvia do foco. Por 
exemplo, fazer um bazar ou fazer um discipulado?
 c) É preciso ter disposição para abrir mão de algumas coisas que “gostamos”, mas são peri-
féricas. Ex.: Em caso de conflito: Cantar no coral ou estar integrado em um PGM?

49 RAINER, Thom S. Igreja simples: retornando ao processo de Deus para fazer discípulos. Brasília, DF: Palavra, 2011.p.29
50 CABRAL, Paulo. Ajustando o foco: convergindo os princípios de Igreja Multiplicadora para Jesus. Rio de Janeiro: JMN, 2018.p.35.

Observar regras religiosas:
A fé cristã é reduzida à observância de um conjunto de 
normas morais e éticas.Esse é o caminho para o LE-
GALISMO.

Experiências carismáticas:
A espiritualidade se reduz à busca por dons, à batalha 
espiritual e à procura por sinais.Esse é o caminho para o
EMOCIONALISMO.

Conhecimento bíblico:
A fé cristã se resume a doutrinas, debates teológicos e 
transferência de informação. Esse é o caminho para o 
RACIONALISMO.

Promover a justiça social:
Reduz-se a fé cristã ao combate as desigualdades e in-
clusão social. Esse é o caminho para o HUMANISMO.
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III – O QUE É UMA IGREJA SIMPLES?

 Vamos trabalhar a partir da definição de Thom Rainer, nela o autor apresenta os principais 
conceitos que precisam ser perceptíveis em uma Igreja que se propõe a focar na __________ cum-
prindo a Grande Comissão.

“Uma Igreja Simples é uma congregação organizada em torno de um processo objetivo e 
estratégico que conduz as pessoas através de estágios do crescimento espiritual.51”

 A partir da definição vamos aos desdobramentos:
 a) Uma Igreja simples é ORGANIZADA. As coisas não acontecem por acaso. Ela é pensada, 
estruturada, desenhada, preparada com cuidado.
 b) Em uma Igreja simples as “coisas” acontecem EM TORNO de algo. Os programas e minis-
térios giram em torno de algo. Tudo é organizado para um fim, e esse fim não pode ser algo nebu-
loso. Esse é algo no caso, é o _________________. 
 c) A Igreja é organizada em torno de UM PROCESSO OBJETIVO E ESTRATÉGICO.
 d) O processo objetivo e estratégico CONDUZ AS PESSOAS.
 e) As pessoas são conduzidas ATRAVÉS DOS ___________ DE CRESCIMENTO ESPIRITUAL.

 Podemos ilustrar o quadro geral personalizando ao processo de crescimento espiritual que 
temos construído em nossa realidade, enquanto IBNM. Acompanhe:

Escola Bíblica Discipuladora

“Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, 
de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segun-
do a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio crescimento para a edificação 
de si mesmo em amor.” (Efésios 4:15,16)

 Paralelamente aos estágios mencionados acima, ocorre dentro da dinâmica das programa-
ções anuais da IBNM, uma série de oportunidades de crescimento espiritual. Para isto veja na tabela 
a seguir à disposição dos cursos especiais:

51 RAINER, Thom S. Igreja simples: retornando ao processo de Deus para fazer discípulos. Brasília, DF: Palavra, 2011.p.73.
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ESTÁGIOS MATERIAL DE APOIO TEMPO DINÂMICA 

1 Estágio 
INICIAL 

Primeiros Passos 3 a 6 
meses 9 a 12 

meses 
Vivência em RD 

Bem-vindos à IBNM! 4/5 
meses 
para o 
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 2 Estágio 

BÁSICO 

Módulo 1 Até 18 
meses Módulo 2 

Módulo 3 

3 Estágio 
AVANÇADO 

Módulo 4 

Até 30 
meses 

Módulo 5 
Módulo 6 
Módulo 7 
Módulo 8 
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4 
 

Responsáveis CURSOS ESPECIAIS Tempo Investimento 
Ministério 

de 
Integração 

Encontro de Integração 
Curso destinados a todos que desejam se tornar 

membros da IBNM. 
8 horas Sem custos 

Colegiado 
Pastoral 

Perfil de Servo 
Curso destinado a todos que desejam identificar 

dons espirituais, estilo pessoal e paixão ministerial. 
8 horas 

Custo da 
apostila e 

alimentação 
Lidere e Multiplique 

Curso destinado para todos que aceitam o desafio 
de liderar Pequenos Grupos Multiplicadores (PGMs). 

8 horas 
Custo da 
apostila e 

alimentação 

Colegiado 
Ministerial 

Celebrar 
Retiro anual por ocasião do feriado de carnaval 

destinado ao fortalecimento e integração de todas 
as famílias que participam na IBNM. 

4 dias 
Custos de 

hospedagem 
e alimentação 

Ministério 
de Famílias 

Tempo de Renovo de Homens (TRH) 
Retiro de fim de semana com foco no tratamento 
integral do homem. (foco em cura e libertação) 

Sexta a 
domingo 

Custos de 
hospedagem 

e alimentação 
Tempo de Renovo de Mulheres (TRM) 

Retiro de fim de semana com foco no tratamento 
integral da mulher. (foco em cura e libertação) 

Sexta a 
domingo 

Custos de 
hospedagem 

e alimentação 
Tempo de Renovo para Casais (TRC) 

Retiro para casais com foco no tratamento da 
relação conjugal, seja para fortalecer a união ou 

restauração do relacionamento. 

Sábado e 
domingo 

Custos de 
hospedagem 

e alimentação 

Ministério 
da 

Juventude 

Tempo de Renovo da Juventude (TRJ) 
Retiro de fim de semana com foco no tratamento 

integral do jovem. (foco em cura e libertação) 

Sexta a 
domingo 

Custos de 
hospedagem 

e alimentação 

Ministério 
de Famílias 

Curso CROW 
Curso de finanças à luz da Bíblia para todos que 
buscam administrar os recursos sob a direção 

bíblica, sejam casados ou solteiros. 

12 
encontros 

Material 
Didático 

(UDF) 

Curso de Namorados 
Destinado aos casais de namorados, ajudando-os a 

estabelecer uma relação com propósitos. 

6 
encontros 

Custo da 
Apostila 

Curso de Noivos 
Destinado aos casais de noivos, a fim, de que 

possam se preparar adequadamente para uma 
decisão até que a morte os separe. 

6 
encontros 

Custo da 
Apostila 

Seminário Unidos por Deus 
Curso destinado para casais casados onde aprendem 

sobre as principais áreas da vida conjugal à luz da 
Palavra de Deus. 

Sexta e 
sábado 

Custo da 
Apostila 

 
 

 
 
 
 

 Ser uma Igreja simples implica em acentuadas mudanças de cultura eclesiástica. Todos os 
cursos e retiros não são eventos soltos, mas, oportunidades para edificação pessoal, dentro de um 
horizonte de crescimento espiritual. 

QUAL LEITURA VOCÊ FAZ DESSE CENÁRIO DE MUDANÇAS?
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TDL MÓDULO V – GABARITO

PÁGINAS RESPOSTA

10 TRINDADE – HERESIAS – TESTEMUNHAS DE JEOVÁ - RELACIONAMENTO

11 PROGRESSIVA

14 ESSÊNCIA – NATUREZA – ATRIBUTOS-CORAÇÃO

15 CONSTANTINO

16 RELACIONAMENTO, TEOLOGIA, INSEPARÁVEIS

18 MESMO, MESMO, MESMO

19 PAPAI DO CÉU – ÚNICA – ESCRITURAS

20 AUSÊNCIA

21 PATERNIDADE

23 COLOCAR A DATA DO DIA

24 ENCARNAÇÃO-CARNE- CARNE-TEOLÓGICO

25 ÚNICA- NASCIMENTO VIRGINAL- DOUTRINÁRIO

26 ALMA-ENCARNAÇÕES-HERÉTICO-DOUTRINÁRIO

29 NÃO-APOLOGÉTICOS-DIVINDADE-LOGOS

31 DIÁLOGO

34 BUDA-MORTO-ESPIRITISMO-MORTE

39 DIVINA-ÚNICO-SALVAÇÃO

40 SILMULTÂNEA-SANTIFICAÇÃO-CRISTÃO

41 CAPACITAÇÃO

43 PRÉDIO-ORGANIZAÇÃO-COMUNIDADE-UNIVERSAL-SOCIAL

46 CONCEITO

47 DOUTRINÁRIOS

49 ACOLHEDORA-ORGANIZADA-SERVA-ALEGRE- BONDOSA

50 ECLESIOLOGIA

51 DIVINAMENTE-SABEDORIA

54 RELACIONAMENTOS

55 SER- FAZER (MARCAR TODAS AS FIGURAS)

56 RD- VIDA- VIDA-CURTO-MÉDIO-LONGO

57 CELEBRAÇÕES-PODEM

58 MENOS- SIMPLÓRIO

59 ORAÇÃO

60 ESSÊNCIA-DISCIPULADO- ESTÁGIOS


