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LIÇÃO 01 - CONHECENDO A JESUS VERDADEIRAMENTE 

 

INTRODUÇÃO 

 

Todos nós precisamos conhecer a Jesus. Não apenas por palavras, mas de maneira pessoal e 

intima. Há, dentro de nós, um forte desejo em sermos conhecidos e conhecermos uns aos outros. Aliás, 

ainda que não admitamos, sentimos desejo em conhecer o Criador. Mesmo os que negam Sua 

existência, afinal, não é possível contestar o que não conhecemos. Mas onde você buscou Deus?  A 

Bíblia nos ensina que ”conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará” (João 8.32). Ao conhecer Jesus, 

é possível encontrar respostas para sua vida espiritual, emocional e física, afinal, Deus o conhece. Agora 

é você que precisa conhecê-lo. Somos bombardeados diariamente com propagandas que prometem a 

satisfação de nossos desejos, em saber, ter ou ser mais. No entanto, são promessas vazias jamais irão 

substituir as promessas contidas na palavra de Deus. Conhecer a Deus e ler com atenção os 

ensinamentos de Cristo nos satisfaz por completo. Ele disse: "Esta é a vida eterna: que te conheçam, o 

único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste" (João 17:3).  

 

Primeiro, é importante entender que o homem, em face de seus pecados, tornou-se incapaz de 

conhecer a Deus por si só e de maneira verdadeira. As Escrituras revelam que somos todos pecadores 

(Romanos 3.23) e ninguém alcança o padrão de santidade necessário para ter comunhão com Deus. 

Aprendemos que a consequência do nosso pecado é a morte (Romanos 6:23) e que, a menos que 

aceitemos e recebamos a promessa do sacrifício de Jesus na cruz, pereceremos eternamente sem Deus. 

Portanto, se queremos conhecer Deus verdadeiramente é preciso recebê-lo em nossas vidas. "Contudo, 

aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus" 

(João 1:12). Nada é mais importante do que entender esta verdade quando se trata de conhecer a Deus. 

Jesus deixa claro que somente Ele é o caminho ao céu e ao conhecimento pessoal de Deus: "Eu sou o 

caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim" (João 14: 6). 

 

LEITURA BÍBLICA DIÁRIA 

 

 “Pois o Filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido" (Lucas 19:10) 

 Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo. Pois não vim para julgar o 

mundo, mas para salvá-lo. (João 12:47) 
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 Então levou-os para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: 

"Creia no Senhor Jesus, e serão salvos, você e os de sua casa" (Atos 16:30-31) 

 Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o 

ressuscitou dentre os mortos, será salvo. (Romanos 10:9) 

 Quem crê no filho tem a vida eterna, já quem rejeita o filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre 

ele permanecerá. (João 3:36) 

 E está é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. (1 João 2:25) 

 Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus 

Cristo, nosso Senhor. (Romanos 3:23) 

 Ele dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos 

seus pecados. (Mateus 1:21). 

 

CONHECENDO JESUS CRISTO 

 

Certo dia, o Sr. Raymundo perguntou ao Dr. Augusto se ele realmente poderia curar sua esposa 

“dessa doença terrível”. O médico explicou que ele não poderia curá-la, porém, se ela adotasse todos 

procedimentos e tomasse os medicamentos prescritos, isso sim é que poderia salvá-la.  

O pecado é uma doença terrível, no entanto Deus, que é rico em misericórdia por muito nos 

amar, providenciou um remédio especial para nos curar.  

“Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim 

também a morte passou a todos os homens por isso que todos pecaram. ” (Romanos 5:12) 

Porque Deus amou o mundo de tal maneira; que deu seu filho unigênito, para que todo aquele 

que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. ” (João 3.16)  

Somente Jesus pode nos salvar da morte eterna, pois ele é o remédio de Deus. Para nós, basta 

obedecer aos procedimentos que Jesus, nos orientou e tomar do seu remédio; pois dessa forma seremos 

curados da doença do pecado. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns 

com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. (1 João 1:7) 

Jesus é o próprio Deus. João descreve assim; no princípio era o verbo e o verbo estava com 

Deus e o verbo era Deus (João 1.1).  

Ou seja, o próprio Deus nosso criador, não desistiu de nós, mesmo quando nos pecamos contra 

Ele. Como isso aconteceu? O apostolo Paulo descreve como aconteceu. “Tende em vós o mesmo 

sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não 

reivindicou o ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a 
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forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos e, reconhecido em figura humana, a si 

mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. (Filipenses 2:5-8) 

Deus se humanizou na pessoa de Jesus Cristo, e viveu como um de nós, porém sem pecado, 

Ele assumiu a natureza humana, não foi gerado pela natureza humana, como nós sentiu as nossas 

dores, teve fome e sede física, mas também fome e sede de justiça. Por nos amar Jesus toma tal atitude 

de ser desprezado, e rejeitado dos homens; homem de dores, e experimentado nos sofrimentos; e, como 

um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. 

Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e carregou com as nossas dores; e nós o 

reputávamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, 

e esmagado por causa das nossas iniquidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas 

suas pisaduras fomos sarados. (Isaías 53:3-5) 

 

AGORA VOCÊ PODE RESPONDER. 

 

1 - Quem é Jesus para você? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2 - O que Jesus fez por você? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3 - O que Ele pode fazer por você? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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ORANDO A PALAVRA COMPLETE AS LACUNAS 

 

Senhor, eu reconheço que pequei, e o meu pecado me adoeceu e afastou-me de Sua presença, 

reconheço que pequei contra o Senhor, agora que conheço a Jesus, e seu sacrifício por mim. “Ele mesmo 

levou em seu corpo os meus _______________________ sobre o madeiro, a fim de que eu morresse 

para os_______________________ e vivesse para a justiça; por suas feridas eu fui curado” (1 Pedro 

2:24) 

Peço seu perdão convicto que graça e misericórdia me alcançaram. Então reconheci diante de 

ti o meu_______________________ e não encobri as minhas culpas. Eu disse: "Confessarei as minhas 

transgressões", ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. (Salmos 32:5). Eu reconheço que 

nunca conseguiria salvação por esforço próprio, mas eu venho a Ti e confio no que Jesus fez por mim 

na cruz. Eu creio no seu amor por mim. Foi assim que o Senhor manifestou o 

seu_______________________ entre nós: enviou o seu Filho Unigênito ao mundo, para que 

pudéssemos viver por meio dele.  (1 João 4:9). 

Eu rogo, que me perdoe, e entre em meu coração, e seja Senhor da minha vida. Eu entrego 

minha vida a Ti, e agradeço por me amar dessa forma incomparável, decido conhecê-lo mais aqui na 

Terra, e viver a eternidade com o Senhor meu Deus. Em nome de Jesus, Amém. 

 

ORAÇÃO DE ENTREGA 

 

Senhor eu rogo, que me perdoe, e entre em meu coração, e seja Senhor da minha vida. Eu 

entrego minha vida a Ti, e suplico que faça da minha vida morada do Espírito Santo, agradeço por me 

amar dessa forma incomparável, decido conhecê-lo mais aqui na Terra, e viver a eternidade com o 

Senhor meu Deus. Em nome de Jesus, Amém. 
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LIÇÃO 02 - O PODER DO SANGUE DE JESUS 

 

INTRODUÇÃO 

 

O sangue de Cristo é a base da Nova Aliança. Na noite anterior a crucificação, Jesus celebrou a 

ceia usando o cálice e o vinho como exemplo para seus discípulos. Disse-lhes: "Este cálice é a nova 

aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês" (Lucas 22:20).  O vinho simboliza o sangue de 

Cristo que foi derramado por todos nós. Quando verteu seu sangue na cruz, Ele acabou com a exigência 

da Antiga Aliança para o contínuo sacrifício de animais. Esse sangue não era suficiente para nos purificar 

de forma permanente, exceto em caráter temporário, porque o pecado contra um Deus santo e infinito 

requer um sacrifício também santo e infinito. O sangue de Cristo não somente nos redime do pecado e 

do castigo eterno, mas "purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos 

ao Deus vivo!" (Hebreus 9:14). Isto significa que não só estamos livres de oferecer sacrifícios que são 

"inúteis" para a salvação, como confiar em obras improdutivas para agradar a Deus. O sangue de Cristo 

nos redimiu e isso é suficiente para nos tornar novas criaturas em Cristo (2 Coríntios 5:17). Pelo Seu 

sangue somos libertos do pecado para servir ao Deus vivo, para glorificá-lo e viver verdadeiramente 

como filhos de Deus. 

 

LEITURA BÍBLICA DIÁRIA 

 

 Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. (João 

6:56) 

 Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da 

ira de Deus!  (Romanos 5:9) 

 Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o 

sangue de Cristo. (Efésios 2:13) 

 Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio 

sangue. (Hebreus 13:12) 

 Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. 

(Mateus 26:28) 

 Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas 

da graça de Deus. (Efésios 1:7) 

http://www.bibliaon.com/versiculo/joao_6_56/
http://www.bibliaon.com/versiculo/joao_6_56/
http://www.bibliaon.com/versiculo/romanos_5_9/
http://www.bibliaon.com/versiculo/efesios_2_13/
http://www.bibliaon.com/versiculo/hebreus_13_12/
http://www.bibliaon.com/versiculo/mateus_26_28/
http://www.bibliaon.com/versiculo/efesios_1_7/
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 Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram 

redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso 

sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. (1 Pedro 1:18-19) 

 

O PODER DO SANGUE DE JESUS CRISTO 

 

Enquanto dormia em seu leito, em uma madrugada fria, Martinho Lutero teve um sonho 

assustador. Viu-se perante o trono de Deus, diante de muitas testemunhas, no dia do julgamento final. 

Satanás estava presente a fim de acusá-lo. Quando os livros foram abertos, o inimigo se apresentou e 

começou a apontar os pecados que Lutero havia cometido.  

Tomado de um grande desespero, lembrou-se da cruz de Cristo e da promessa por Ele feita. 

Dirigiu-se então para o acusador e disparou as seguintes palavras: “O sangue de Jesus Cristo, o Filho 

de Deus, me purifica de todo pecado” (I João 1:7).  

Que acusações você tem enfrentado? E quais resposta você tem dado a cada uma delas? Como 

você tem entendido o poder do sangue de Jesus em sua vida?  

Assim como o anjo da morte encontrou a marca do sangue nos umbrais das casas dos israelitas, 

precisamos saber quem somos e reconhecer o poder do sangue de Jesus em nossas vidas - “Não sabeis 

que sois casas de Deus e que o seu Espírito habita em vós? ” (1 Coríntios 3:16).   

Lembre-se que na casa de Deus estaremos sempre limpos de nossos pecados pelo poder do 

sangue. O sonho de João Wesley: “Aqui no céu só há aqueles que foram remidos e lavados no sangue 

de Jesus”. (Apocalipse 7:13-1). 

 

USANDO SUA BÍBLIA COMPLETE AS LACUNAS 

 

 Mas Deus demonstra seu amor por nós: Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos 

pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio Dele, 

seremos salvos da ira de Deus! (Romanos 5:8)   

 Todo condenado precisa passar por um julgamento, se uma pessoa está condenada à morte, pagará 

pela falta cometida, sendo assim qual a solução?  Através do poder do sangue de Jesus a Bíblia nos 

garante que temos a redenção, a saber, a remissão dos_______________________ (Colossenses 

1:14-16).   

 Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os 

seus_______________________ (II Coríntios 5:19). 

http://www.bibliaon.com/versiculo/1_pedro_1_18-19/
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 Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo_______________________ de 

Cristo chegastes perto. (Efésios 2:13).  

 E que, havendo por ele feito a paz pelo_______________________ da sua cruz, por meio dele 

reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos 

céus. (Colossenses 1:20). 

 

JUSTIFICADOS PELO PODER DO SANGUE 

 

Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, 

por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e 

gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. (Romanos 5:1-2) 

Paulo expressa sua convicção por saber que já não somos mais considerados injustos, ímpios 

e pecadores simplesmente. Ele enfatiza que pelo sangue de Jesus Cristo e por nossa fé neste ato da 

graça somos justificados, podendo assim sermos reconciliados com Deus, ou seja, estamos em paz com 

Ele e já não somos considerados seus inimigos.   

Pois assim como, por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para 

_______________________, assim também, por um só ato de_______________________ veio a graça 

sobre todos os homens para a_______________________ que dá vida. (Romanos 5:18).  

É exatamente a justiça de Deus a base da nossa justificação pela fé. Embora Ele nos conceda 

a justificação por bondade, não se trata de um ato gratuito. Precisamos depositar em Cristo toda nossa 

confiança. A justiça de Deus para com o homem custou muita caro, ou seja, a morte do seu filho 

unigênito, impondo sobre Ele o preço da nossa transgressão. 

 

REGENERADO PELO PODER DO SANGUE 

 

Por meio do sangue de Jesus todo o nosso ser é recriado. Corpo, alma e espírito. É o milagre da 

regeneração!  

A entrega de Cristo a cruz nos leva à presença do Pai. “Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no 

santuário pelo _______________________ de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo 

véu, isto é, pela sua carne...” (Hebreus 10:19).  

Lembre-se que a regeneração é obra especifica do Espírito Santo. Mas para que isso se torne 

possível é necessário que a casa esteja limpa, ou seja, você e eu somos casas de Deus. E o único meio de 

purificação que temos é o sangue de Jesus. 
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“Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com 

todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou 

mediante o lavar _______________________ e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre 

nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos 

tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que, no 

tocante a estas coisas, faças afirmação, confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam 

solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. ” (Tito 3:4-8). 

Para que um medicamento seja eficaz é imprescindível que sua composição alcance o alvo 

desejado e a posologia indicada seja suficiente para cumprir seu efeito terapêutico. O sangue de Jesus, 

ao ser derramado na cruz do Calvário, alcançou esse lugar em nossas vidas e desfez o efeito da 

contaminação do pecado que nos conduziria a morte eterna. Louvado seja Deus pelo poder de cura do 

sangue de Jesus. 

 

AGORA VOCÊ PODE RESPONDER: 

 

1 - Qual foi o resultado da ação, do poder do sangue de Jesus em sua vida? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2 - Você realmente se vê, como uma pessoa justificada por Jesus? Justifique. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3 - Tem sido fácil para você, identificar ação regeneradora do Espírito Santo em sua vida? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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4 - Em que área de sua vida, você tem enfrentado mais dificuldades, para desenvolvimento de sua 

nova vida? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

ORANDO A PALAVRA COMPLETE AS LACUNAS 

 

Senhor, reconheço que somente pelo poder da ação do seu sangue, encontro perdão para os 

meus pecados. O Senhor disse: Embora os seus _______________________ sejam vermelhos como 

escarlate, eles se tornarão brancos como a neve; embora sejam rubros como púrpura, como a lã se 

tornarão (Isaías 1:18). Então, Cura-me Senhor e serei curado, salva-me e serei salvo, pois tu és aquele 

a quem eu louvo. (Jeremias 17:14-15). Tenho plena consciência que os pecados me adoeceram e 

somente pelo poder do seu precioso sangue posso ser curado. Cura-me e salva-me das acusações do 

inimigo, marque os umbrais da minha vida pois sou um templo Seu. 

 

ORAÇÃO DE ENTREGA 

 

Senhor, rogo que me perdoe. Assumo o compromisso de viver essa nova vida que o Senhor me 

concedeu totalmente dependente do Pai. Lavado e remido pelo precioso sangue de Jesus, de forma que 

o meu testemunho alcance outras pessoas. O sangue de Seu Filho Jesus é suficiente para me purificar 

de todo pecado. É em nome Dele, Jesus Cristo, que oro. Amém. 

 

  

http://www.bibliaonline.com.br/nvi/is/1/18
http://www.bibliaonline.com.br/nvi/jr/17/14-15
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LIÇÃO 03 - ESPÍRITO SANTO E A SALVAÇÃO 

 

INTRODUÇÃO 

 

A bíblia nos ensina que o Espírito Santo é um ser divino. “Pois todos os que são guiados pelo 

Espírito de Deus são filhos de Deus” (Romanos 8:14). Dessa forma, podemos perceber suas 

características como razão, emoções e vontade. Em nossos futuros encontros de discipulado iremos 

analisar esse tema de forma mais profunda.   

Agora, vamos pensar em Sua obra com relação a nossa salvação. A bíblia afirma que a fé vem 

pelo ouvir a Palavra de Deus (Romanos 10:17). Podemos afirmar então que a fé gerada é resultado da 

obra do Espírito Santo em nos convencer - “Todavia, digo-vos a verdade: que vos convém que eu vá, 

porque, se eu não for o Consolador não virá a vós; mas, se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, 

convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo” (João 16:7-8). Por acaso você se lembra quando 

o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração? A forma como aconteceu? Lembre-se que a nossa 

caminhada com Jesus se dá por meio da Pessoa do Espírito Santo e nenhuma condenação há para os 

que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. (Romanos 8.1). 

 

LEITURA BÍBLICA DIÁRIA 

 

 Nos selou como propriedade sua e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que 

está por vir. (2 Coríntios 1:22) 

 Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. 

(Efésios 4:30) 

 Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, 

purificará a nossa consciência de atos que levam à morte para que sirvamos ao Deus vivo. (Hebreus 

9.14) 

 Respondeu Jesus. “Digo a verdade: ninguém pode entrar no Reino de Deus se não nascer da água 

e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o nasce do Espírito é espírito. Não se surpreenda 

pelo fato de ei ter dito: É necessário que vocês nasçam de novo. (João 3:5-7) 

 Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do homem será perdoado, mas quem falar contra 

o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era nem na que há de vir. (Mateus 12:32) 

 Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do 

Espírito Santo. (Mateus 28:19) 

http://www.bibliaon.com/versiculo/mateus_12_32/
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 Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. (Lucas 4:1) 

 

O PODER DO ESPÍRITO SANTO 

 

Em uma exposição de artes realizada em Londres, um belo quadro chamava a atenção dos 

visitantes. Era o retrato de um monge em atitude de oração, com suas mãos estendidas para o céu e a 

cabeça inclinada. Mas ao se aproximar e examinar com bastante cuidado, era possível perceber que não 

se tratava de um homem em atitude de oração, mas espremendo limão numa caçarola. Somente quando 

experimentamos o poder transformador do Espírito Santo teremos nossa visão mudada, perceberemos 

a diferença entre o aparente e o é real.  

Que majestoso retrato é o coração humano! Quando examinado superficialmente, aparenta ser 

o centro de todo o bem, nobre e feliz. Na realidade, antes de ser transformado pelo poder do Espírito 

Santo, é o centro de toda corrupção. "Esta é a condenação porque a luz veio ao mundo, mas os homens 

amaram mais as trevas, porque suas obras eram más." – Moody. 

Quando uma pessoa tem um encontro com Jesus, sua visão material e espiritual sofre uma 

profunda transformação. A distância que o pecado causa de Deus às impede de enxergar, seu verdadeiro 

estado diante de Dele. No entanto, quando nos aproximamos de Deus por meio do sacrifício de Jesus 

Cristo na cruz, experimentamos desse poder transformador do Espírito Santo em nossas vidas. “ Nos 

quais o deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz 

do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus” (2 Coríntios 4.4). A pessoa do Espírito Santo 

passa habitar em nós tirando toda cegueira causada pelo inimigo. Agora você entende que nunca estará 

sozinho, pois o Espírito Santo fará morada em seu coração. 

 

USANDO SUA BÍBLIA COMPLETE AS LACUNAS 

 

 Tudo já foi providenciado para a salvação do ser humano e, quando alguém toma a decisão correta, 

seus pecados são perdoados, ele nasce de novo e, então, passa a ter direito de participar de tudo o 

que a fé em Jesus possibilita.  

 Convertei-vos pela minha repreensão; eis que abundantemente derramarei sobre você o meu 

_______________________ e farei você saber as minhas palavras. (Provérbios 1:23)  

 O derramar do Espírito, na vida do crente traz a ideia da obra de purificação; ou seja, o lavar 

regenerador. Assim fostes alguns de vós. Contudo, vós fostes lavados, santificados e justificados em 

http://www.bibliaon.com/versiculo/lucas_4_1/
http://biblia.gospelmais.com.br/2-corintios_4:3
http://biblia.gospelmais.com.br/2-corintios_4:3
http://biblia.gospelmais.com.br/2-corintios_4:3
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o Nome do Senhor Jesus Cristo e no _______________________ do nosso Deus! Meu corpo é 

santuário de Deus. (1 Coríntios 6:11). 

 De nada adianta remendar com obra, é preciso transformar completamente a natureza. Por isso 

também acontece que aqueles que têm a fé verdadeira precisam sofrer muito e morrer, para que a 

graça revele sua natureza e presença. A graça de Deus é algo realmente grandioso, forte, poderoso 

e ativo. Ela leva, conduz, impulsiona, arrasta, transforma, opera tudo no homem e, de fato, se faz 

sentir e notar. Ela permanece oculta, mas suas obras são manifestas. Obras e palavras mostram 

onde ela se encontra, assim como os frutos e as folhas revelam a qualidade e a natureza da árvore. 

Ser controlado pelo Espírito Santo é uma escolha sua.  

 Por isso digo: Vivam pelo _______________________, e de modo nenhum satisfarão os desejos da 

carne. (Gálatas 5:16).  É um ato voluntário, mas não acontece por osmose. A nossa sede não é 

saciada olhando para um copo com água, mas quando tomamos a água. Você pode ser um cristão 

cercado de bíblias e de outros cristãos e ainda assim não ser cheio do Espírito Santo. Ou você pode 

estar sozinho, mas ser cheio do Espírito. Pois a carne deseja o que é contrário ao 

_______________________ o _______________________, o que é contrário à carne. Eles estão 

em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam” (Gálatas 5:17). Viver 

cheio do Espírito sempre será uma decisão pessoal. 

 

AGORA VOCÊ PODE RESPONDER: 

 

1 -  Quando o Espírito Santo passou a fazer morada em você? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2 – O que você pode fazer para ser cheio do Espírito Santo? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

http://bibliaportugues.com/1_corinthians/6-11.htm
http://www.bibliaon.com/versiculo/galatas_5_17/


 

Pr. Maurício Gonçalves de Oliveira 
 

14 
 

3 – Qual a sua maior dificuldade para ser cheio do Espírito Santo? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4 – Você já teve uma experiência pessoal com o Espírito Santo? Como foi? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

ORANDO A PALAVRA 

 

Pai querido, eu preciso de do Senhor. Reconheço que tenho conduzido a minha própria vida e 

por isso pequei contra o Senhor. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração; prova-me, e conhece as 

minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. 

(Salmos 139:23,24). 

Obrigado por ter perdoado os meus pecados com a morte de Cristo na cruz. Eu convido Cristo 

para ocupar novamente o centro da minha vida e em obediência ao seu mandamento, rogo que me 

encha com o seu Espírito Santo, como o Senhor prometeu que faria a quem pedisse com fé. Peço em 

nome de Jesus!  

E para demonstrar a minha fé, agradeço por estar no controle da minha vida e por ter me enchido 

com o seu Espírito. Em nome de Jesus. Amém! 

 

ORAÇÃO DE ENTREGA 

 

Senhor reconheço a obra maravilhosa do seu Espírito em minha vida. Apesar das minhas 

limitações, suplico-lhe que não se afaste de mim, pois sem Ele não terei a menor chance de viver em 

sua presença.  

Espírito Santo guia-me na verdade, traga sempre a minha memória os meus pecados, para que 

eu confesse e viva em liberdade para te adorar aqui e na eternidade. Em nome de Jesus. Amém!  

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/sl/139/23,24
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LIÇÃO 04 - O PODER DA PALAVRA DE DEUS 

 

INTRODUÇÃO 

 

Quando dizemos que a Palavra de Deus tem poder é preciso levar em consideração sua 

inspiração, ou seja, a direção que o Espírito Santo deu aos homens que a escreveram. “Sabendo 

primeiramente isto: que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia 

nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados 

pelo Espírito Santo”. (2 Pedro 1:20-21). Dessa forma, sua inspiração é confirmada por poder vivificador 

na vida de todos os que creem, na eficácia, na transformação e santificação dos que são salvos por ela. 

Como tem sido sua relação com essa Palavra? O seu conhecimento da Palavra de Deus tem o conduzido 

a uma experiência de vida com Ele? A palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada 

de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os 

pensamentos e intenções do coração (Hebreus 4:12). Percebemos que a pessoa do Espírito Santo é o 

agente transformador na vida de todo aquele que decide viver por essa Palavra. Louvado seja Deus por 

nos deixar uma Palavra que cura, liberta e permite vivermos plenamente a nova vida encontrada em 

Jesus Cristo. “Porque, assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam 

a terra e a fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a 

palavra que sair da minha boca; ela não voltará para mim vazia; antes, fará o que me apraz e prosperará 

naquilo para que a enviei”. (Isaías 55:10-11). 

 

LEITURA BÍBLICA DIÁRIA 

 

 Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a   correção e 

para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e   plenamente preparado para 

toda boa obra. (2 Timóteo 3:16-17) 

 A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. (Salmos 

119:105) 

 Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes; ela penetra 

até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do 

coração. (Hebreus 4:12)  

 Jesus respondeu: "Está escrito: 'Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede 

da boca de Deus”.  (Mateus 4:4) 

http://www.bibliaon.com/versiculo/hebreus_4_12/
http://www.bibliaon.com/versiculo/2_timoteo_3_16-17/
http://www.bibliaon.com/versiculo/salmos_119_105/
http://www.bibliaon.com/versiculo/salmos_119_105/
http://www.bibliaon.com/versiculo/hebreus_4_12/
http://www.bibliaon.com/versiculo/mateus_4_4/
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 Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti.  (Salmos 119:11) 

 Cada palavra de Deus é comprovadamente pura; ele é um escudo para quem nele se refugia. 

(Provérbios 30:5)  

 Jesus respondeu: "Está escrito: 'Nem só de pão viverá o homem”. (Lucas 4:4) 

 

VIVENDO A PALAVRA 

 

Os ensinamentos de Deus são escritos em nossos corações mediante a ação do Espírito Santo, 

caracterizado por uma nova vida e pelo testemunho pessoal fruto da Sua vontade. Quando entendermos 

que a vida cristã não é um conjunto de regras e leis a que nos submetemos e sim uma vida direcionado 

pelo Espírito Santo, poderemos então compreende-la de maneira prática.  “Portanto, todo aquele que 

ouve estas Minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa 

sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa; 

contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha (Mateus 7:24,25)”. Percebemos que a 

Palavra de Deus nos mantém de pé diante das aflições da vida e nos enriquece de sabedoria para o 

desenvolvimento de nossa intimidade com Ele. A Palavra do Senhor é perfeita e revigora nossa alma. 

Seus ensinamentos são dignos de confiança, límpidos, trazem luz aos olhos e tornam sábios os 

inexperientes. A Palavra do Senhor é justa e dá alegria ao coração. O temor do Senhor é puro e dura 

para sempre. Suas palavras verdadeiras e justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro 

puro, mais doce do que o mel, do que as gotas do favo. Por tua Palavra o teu servo é advertido, mas há 

grande recompensa em obedecer-lhes (Salmos 19:7-11)  

 

USANDO SUA BÍBLIA COMPLETE AS LACUNAS 

 

Quando Deus nos chama para caminharmos juntos, sua proposta é nos conduzir a um 

relacionamento pessoal com Ele, com o próximo e ao autoconhecimento. Mas para tanto é preciso que 

vivamos suas palavras diariamente. Veja como Deus trata Josué. Ele fala dos três níveis de 

relacionamento. “Ninguém te poderá resistir, todos os dias da tua vida; como fui com Moisés, assim serei 

contigo; não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te, e tem bom ânimo; porque tu farás a este povo 

herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem mui bom ânimo, para teres 

o cuidado de fazer conforme a _______________________ que meu servo Moisés te ordenou; dela não 

te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer 

que andares. Não se aparte da tua boca o _______________________; antes medita nele dia e noite, 

http://www.bibliaon.com/versiculo/salmos_119_11/
http://www.bibliaon.com/versiculo/proverbios_30_5/
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para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele _______________________; porque 

então farás prosperar o teu caminho, e serás bem-sucedido. Não te andei eu? Esforça-te, e tem bom 

ânimo; não temas, nem te espantes; porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares 

(Josué 1:5-9).  

Em nosso relacionamento com Deus, palavras como fidelidade e obediência tem um destaque 

especial. Por exemplo, a fidelidade de Deus para com Josué, mediante a obediência de Josué, em se 

comprometer com Sua palavra influencia seu relacionamento nos três níveis, com Deus, consigo mesmo 

e o próximo. “Aquele que tem os meus _______________________ e os guarda esse é o que me ama; 

e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele (João 14:21). A 

Palavra evidencia o seu poder, com o selo do amor. “Se vocês permanecerem em mim, e as minhas 

_______________________ permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. 

Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto; e assim serão meus discípulos. "Como o Pai 

me amou, assim eu os amei; permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus 

_______________________, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos 

_______________________ de meu Pai e em seu amor permaneço. Tenho lhes dito estas 

_______________________ para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja 

completa. O meu _______________________ é este: amem-se uns aos outros como eu os amei (João 

15:7-12). Essas Palavras têm poder para transformar todas as áreas de nossas vidas. Basta crermos e 

vivermos diariamente na direção do Espírito Santo.  

 

ORAÇÃO DE ENTREGA  

 

Pai reconheço que sozinho não posso mudar minha natureza pecaminosa. Mas agora que sou 

morada do Espírito Santo e tenho sua palavra diante de mim, suplico, ó Espirito Santo, pelo seu poder 

para que possa vive-la integralmente da mesma forma que Jesus a viveu. Que minha vida sirva como 

testemunho vivo do próprio Cristo. Pai, pelo poder da Sua palavra, que é viva e eficaz em todo seu 

propósito, transforme minha mente e o meu coração em cada instante da minha existência. Eis me aqui 

para ser moldado conforme a Sua vontade. Faço essa oração em Nome de Jesus meu salvador. Amém! 
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AGORA VOCÊ PODE RESPONDER 

 

1 - Que áreas de sua vida já foram transformadas pelo poder da Palavra de Deus? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2 – Em quais áreas há maior confronto com a Palavra de Deus? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3 - Conte uma experiência pessoal de quando estava lendo ou ouvindo a Palavra de Deus? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4 - Como você tem compartilhado a Palavra de Deus?  Tem alcançado resultado positivo?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

ORANDO A PALAVRA DE DEUS COMPLETE AS LACUNAS 

 

Meu amado Deus e Pai, como é preciosa a tua Palavra em minha vida, pois ela tem sido o meio 

restaurador de todo o meu ser. “Por causa da esperança que está reservada a mim nos céus, a respeito 

da qual ouvi por meio da _______________________ verdade, o evangelho” (Colossenses 1:5). Faço 

dessa Palavra o meio de vida; retendo firmemente a _______________________ da vida. Assim, no dia 

de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente (Filipenses 2:16). Ainda que 

as situações desse tempo pareçam ser ruins colocarei sempre a minha esperança em sua 

_______________________. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o 

que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a _______________________ que está escrita: "A morte 
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foi destruída pela vitória" (1 Coríntios 15:54). Aleluia! Glória a Deus! A tua palavra permanece para 

sempre e tem conduzido minha vida de glória em glória. Pai, por mais difícil que seja, ajude-me a 

compreende sua _______________________ pois sem ela vou perecer na luta contra a minha carne e 

no mal que há no mundo. Busco constantemente que sua _______________________ porque o nosso 

evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em 

plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês, em seu favor (1 Tessalonicenses 1:5). 
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LIÇÃO 05 - O PODER DA ORAÇÃO 

 

INTRODUÇÃO 

 

“Se você orar, sua vida vai mudar”, ensinou o Pastor Sebastião Brito Netto. Essa frase se torna 

verdadeira à medida que você desenvolve sua vida de oração. A oração é a maneira de falarmos com 

Deus, de nos tornamos cada dia mais íntimos Dele. Mas isso só acontece quando há sinceridade naquilo 

que falamos. “Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. ” (Salmos 66:18).  Ela 

tem o poder de transformar a vida de qualquer pessoa que se aproxima de Deus por meio de Jesus, seu 

amado Filho. Algo muito importante na oração é que por meio dela Deus também fala conosco. É quando 

a comunicação se torna eficaz. “E orou Eliseu, e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que 

veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu; e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de 

fogo, em redor de Eliseu. ” (II Reis 6:17). Você já viveu uma experiência desse tipo, de orar e receber 

uma resposta imediata de Deus? Como é bom saber que Deus participa da nossa vida de maneira tão 

direta e por isso que não podemos deixar de conversar com Ele diariamente. Seja qual for a situação 

Deus espera sempre por isso, a fim de nos direcionar em segurança para o seu propósito. 

 

LEITURA DIÁRIA 

 

 Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o 

próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações 

conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade 

de Deus. (Romanos 8:26-27) 

 Àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo 

com o seu poder que atua em nós. (Efésios 3:20) 

 O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em 

Cristo Jesus. (Filipenses 4:19). 

 Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, 

apresentem seus pedidos a Deus. (Filipenses 4:6). 

 Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia 

e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. (Hebreus 4:16). 

 Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente, de boa 

vontade; e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois, aquele que duvida é 

http://www.bibliaon.com/versiculo/salmos_66_18/
http://www.bibliaon.com/versiculo/romanos_8_26-27/
http://www.bibliaon.com/versiculo/efesios_3_20/
http://www.bibliaon.com/versiculo/filipenses_4_19/
http://www.bibliaon.com/versiculo/filipenses_4_6/
http://www.bibliaon.com/versiculo/hebreus_4_16/
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semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa 

alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. (Tiago 1:5-8). 

 E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês 

pedirem em meu nome, eu farei.  (João 14:13-14). 

 

A bíblia narra um exemplo de oração feita por Salomão. “Sucedeu, pois, que, acabando Salomão 

de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os 

céus, se levantou de diante do altar do Senhor. E que estas minhas palavras, com que supliquei perante 

o Senhor, estejam perto, diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que execute o juízo do 

seu servo e o juízo do seu povo Israel, a cada qual no seu dia. Para que todos os povos da terra saibam 

que o Senhor é Deus, e que não há outro. ” (1 Reis 8:54,59,60). Podemos perceber que Salomão tinha 

plena convicção do Deus a quem se dirigia em oração. Colocou-se de joelhos em atitude de respeito, 

reverencia, subordinação e até mesmo de humilhação.  

 

Quando você entra em seu secreto lugar de oração, sua atitude é a mesma?  

Lembre-se que estará na presença do Pai. Outra observação é a forma de falar. Salomão 

suplicava a Deus e se expressava de maneira humilde ou aflita. Às vezes temos facilidade em reconhecer 

as autoridades civis e militares, porém encontramos dificuldade quando se trata das autoridades 

espirituais.  Esse é um dos maiores motivos de orações sem respostas. Sigamos o exemplo deixado por 

Salomão. Oração poderosa é oração que tem resposta, seja ela qual for. 

 

USANDO SUA BÍBLIA COMPLETE AS LACUNAS 

 

“Foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos; sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo: Porque com 

dores o dei à luz. Jabez _______________________ Deus de Israel, dizendo: Oh! Que me abençoes e 

me alarguem as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me 

sobrevenha aflição! E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido”. (1Crônicas 4:9-10). Em poucas 

palavras Jabez transmitiu todas as suas necessidades para Deus. Ele sabia que precisava da Sua 

benção e, portanto, não abriu mão da presença de Deus.  

Outro exemplo é Daniel. Por isso me voltei para o Senhor Deus com 

_______________________ e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. 

_______________________ ao Senhor, o meu Deus, e _______________________: Ó Senhor, Deus 

grande e temível, que manténs a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos 

http://www.bibliaon.com/versiculo/tiago_1_5-8/
http://www.bibliaon.com/versiculo/joao_14_13-14/
https://www.bibliaonline.com.br/acf/1rs/8/59,60
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teus mandamentos, nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes, e 

nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. O Senhor nosso Deus é misericordioso e 

perdoador, apesar de termos sido rebeldes. (Daniel 9:3-4, 9).  

Esse tipo de oração de confissão nos ajuda a entender o poder restaurador que há na confissão. 

Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos contemplem as palavras desta 

_______________________ que o teu servo está apresentando diante de ti, dia e noite, em favor de 

teus servos, o povo de Israel. Sim, _______________________ os pecados que nós, os israelitas em 

geral, temos cometido contra a tua pessoa. De fato, eu e o meu povo temos errado sobremaneira. 

(Neemias 1:6). Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, Pelo novo 

e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote 

sobre a casa de Deus, Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os 

corações purificados da má consciência, e o corpo lavado com água limpa. (Hebreus 10:19-22). 

 

AGORA VOCÊ PODE RESPONDER: 

 

1 - Conte uma experiência pessoal, de oração que impactou sua vida. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2 - A bíblia contém várias narrativas sobre oração. Comente aquela que considera a mais 

significativa.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3 - Você tem facilidade em orar sozinho? Comente. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/hb/10/19-22
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4 - Quanto tempo você tem separado para oração? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5 - Você tem desafios de oração que gostaria de compartilhar? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

ORAÇÃO DE UM DISCÍPULO 

 

Meu amado Pai estou aqui em sua presença pelo novo e vivo cominho, que Jesus preparou para 

mim; e por esse motivo posso entrar em sua gloriosa presença, e fazer minha ansiedade conhecida de 

Ti. Tenho aprendido a não andar ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela 

_______________________ e súplicas, e com ação de graças, apresentar meus 

_______________________ a Ti meu Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, 

guardará o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. (Filipenses 4:6,7). Pai, por isso que eu busco 

viver de maneira digna do Senhor e em tudo poder agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo 

no conhecimento e sendo fortalecido com todo o poder de acordo com a força da Sua glória para que, 

com perseverança, paciência e alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da 

herança dos santos no reino da luz. (Colossenses 1:10-12). Por esforço próprio nada posso realizar. 

Assim, peço-lhe que me fortaleça na verdade. Consciente disso, _______________________ 

constantemente para que Deus me faça digno da vocação e, com poder, cumpra todo bom propósito e 

toda obra que procede da fé. Assim o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em mim, segundo a 

graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. (2 Tessalonicenses 1:11,12). 

 

ORAÇÃO DE ENTREGA 

 

Deus e Pai rendo-me totalmente a Ti e reconheço sua soberania sobre todas as coisas vivíveis 

e invisíveis. Oro para que os olhos do meu coração sejam iluminados e possam conhecer a esperança 

para a qual o Senhor me chamou, as riquezas da Sua gloriosa herança nos santos e a incomparável 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/fp/4/6,7
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/cl/1/10-12
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/2ts/1/11,12
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grandeza do seu poder para comigo, conforme a atuação da sua poderosa força. (Efésios 1:18,19). 

Assim, decido viver na completa dependência do Pai a fim de transmitir a outros o que recebi de Ti em 

todas as situações. Sou salvo pela graça, pela fé, e isso não vem por meio do meu próprio esforço, mas 

é um dom de Deus. Não por obras para que eu me glorie, porque sou criação de Deus realizada em 

Cristo Jesus para fazer as boas obras a qual Deus preparou de antemão para que eu as praticasse. 

(Efésios 2:8-10). Pai, eis-me aqui. Faça da minha vida motivo de glória e honra para o seu nome. Agora 

e sempre, em nome de Jesus, Amém. 

  

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ef/1/18,19
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ef/2/8-10
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LIÇÃO 06 - MINHA IDENTIDADE EM CRISTO 

 

INTRODUÇÃO 

 

A identidade de uma pessoa revela suas características próprias e exclusivas. Nome, idade, 

estado civil, profissão, são características adquiridas ao longo da vida. Temos ainda aquelas 

consideradas naturais como cor da pele, dos olhos, cabelos. No entanto, quando se trata da identidade 

espiritual, não devemos considera-la da mesma forma. Observe o diálogo entre Jesus e Nicodemos. 

“Disse lhe Nicodemos: “Como pode um homem nascer de novo, sendo já velho? Poderá entrar segunda 

vez no seio de sua mãe e nascer? Respondeu-lhe Jesus: Em verdade, em verdade, te digo: quem não 

nascer da água e do Espírito não pode entrar no Reino de Deus. O que nasce da carne é carne, o que 

nasce do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito: deveis nascer de novo”.  

Essa palavra de Jesus demonstra a revelação da nossa identidade espiritual após o novo 

nascimento, quando a pessoa reconhece seu estado de pecado e carência da graça salvadora de Deus 

por meio do sacrifício na cruz de Jesus. O nascer natural, da carne, nos dá a identidade terrena, enquanto 

o nascer espiritual revela nossa natureza divina. A partir de então, vivemos e agimos de tal maneira que 

revelamos o caráter de Jesus em nós e passamos a ser pessoas guiadas e ensinadas pelo Espírito Santo 

de Deus. “Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não 

receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os 

torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: "Aba, Pai". (Romanos 8:14-15). 

 

LEITURAS BÍBLICAS 

 

 Criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou. (Gênesis 

1:27). 

 Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se 

corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo 

homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. 

(Efésios 4:22-24). 

 Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. (Gálatas 3:26). 

 Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus; e, de 

fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu 

a ele mesmo. (1 João 3:1). 

http://www.bibliaon.com/versiculo/romanos_8_14-15/
http://www.bibliaon.com/versiculo/genesis_1_27/
http://www.bibliaon.com/versiculo/genesis_1_27/
http://www.bibliaon.com/versiculo/efesios_4_22-24/
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 Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. (Mateus 5:14). 

 Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de 

maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para 

que, por ele, vos seja dado crescimento para salvação. (1 Pedro 2.1-2). 

 Cristo em vós, a esperança da glória; o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando 

a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo; para 

isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a Sua eficácia que opera 

eficientemente em mim. (Colossenses 1.27-29). 

 

SEMELHANTES A JESUS 

 

Romanos 12:2 nos ensina: “Não vos conformeis a este século, mas transformai-vos por meio da 

renovação do vosso entendimento, para que comproveis qual seja a boa vontade de Deus, agradável e 

perfeita”.  

A palavra comprovar quer dizer “conhecer por experiência”. E quando o apóstolo Paulo fala da 

boa vontade de Deus, se refere ao Seu propósito eterno. Uma coisa é a revelação do propósito de Deus, 

mas Paulo fala de experimentar ou viver nesse propósito. Porque Deus não quer que o conheçamos 

apenas intelectualmente, mas que vivamos por meio do seu propósito. E isso só se torna possível quando 

o caráter de Jesus é formado em nós, ou seja, o Espírito Santo que habita em nós gera uma nova 

identidade espiritual. A expressão grega traduzida aqui como “transformai-vos” é utilizada habitualmente 

em pesquisas entomológicas (insetos) na versão de metamorfose, que significa mudança, transformação 

de um ser em outro.  

Vivenciamos esse processo durante nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus, onde 

a cada dia nos tornamos mais parecidos com Jesus. Podemos assim dizer que crescimento espiritual é 

o caráter de Jesus gerado em nós. Nascemos de forma natural por meio de nossos pais biológicos, mas 

espiritualmente escravos do pecado. (Romanos 6:10).“Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para 

sempre morreu para o pecado; mas, quanto a viver, vive para Deus”. No entanto, ao nascermos do 

Espírito, passamos a viver pelo Espírito, nos alimentamos pelo Espírito e a nossa identidade revelada ao 

mundo é de verdadeiros filhos de Deus. 
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USANDO A SUA BÍBLIA COMPLETE AS LACUNAS 

 

Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados 

_______________________, o que de fato somos! Por isso o mundo não nos conhece, porque não o 

conheceu. Amados, agora somos _______________________, e ainda não se manifestou o que 

havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos _______________________.a 

ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim 

como ele é puro. (1 João 3:1-3). Deus espera que sejamos conhecidos como filhos que revelam uma 

identidade semelhante à de Jesus, que nos permite viver livres do domínio do pecado. “Porque não 

recebestes o espírito de escravidão, para viverdes, outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito  

_______________________, baseados no qual chamamos: Aba, Pai. O próprio Espírito testifica com o 

nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos  _______________________, somos também 

herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo; se com Ele sofremos, também com Ele seremos 

glorificados” (Romanos 8:15-17). Não herdamos somente a identidade de filhos por meio de Jesus, e 

sim, todas as coisas que contribui de forma direta ou indireta para realização plena dos propósitos de 

Deus em nossas vidas. Principalmente aquilo que aconteceu na vida de Jesus Cristo nosso Senhor e 

Salvador. “E sabemos que todas as coisas  _______________________ juntamente para o bem 

daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu  

_______________________Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem 

conformes à  _______________________ de seu  _______________________, a fim de que ele seja o 

primogênito entre muitos irmãos”. (Romanos 8:28,29) 

 

AGORA VOCÊ PODE RESPONDER: 

 

1 - Você realmente se vê filho (a) de Deus? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

http://www.bibliaon.com/versiculo/1_joao_3_1-3/
https://www.bibliaonline.com.br/acf/rm/8/28,29
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2 - Quais características você percebe em sua vida que revelam Jesus? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3 - Em que áreas de sua vida têm encontrado dificuldades para revelar a sua nova identidade em 

Jesus? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

ORANDO A PALAVRA 

 

Senhor tenho plena consciência que a nova vida com Jesus e o Espírito Santo tem me 

transformado de glória em glória. Sou seu, confirmado em Jesus Cristo, o qual foi feito por Deus em 

sabedoria, justiça, santificação e redenção (1 Coríntios 1:30) e me amou a ponto de dar uma nova vida 

e identidade. Agora, meu corpo é o templo onde habita o Espírito Santo proveniente de Deus. Não mais 

me pertenço. Assim, suplico-Te que não desista de mim. Se errar, perdoa-me! Fui comprado por bom 

preço e luto a cada dia para glorificar somente a ti oh! Deus. Meu corpo, meu espírito, pertencem a ti Pai. 

(1 Coríntios 6:19,20). Graças te dou Pai, pois hoje estou consciente que já não sou mais escravo do 

pecado, ”Assim, você já não é mais escravo, mas filho; e, por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. 

Antes, quando eu não conhecia a Deus, era escravo daqueles que, por natureza, não são deuses. Mas 

agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por ele conhecido, não quero voltar àqueles mesmos 

princípios elementares, fracos e sem poder. Não quero ser escravizado por eles outra vez”. (Gálatas 4:7-

9). Pai, decido viver cada dia na dependência do seu Espírito Santo para que possa revelar as pessoas 

a vida de Jesus Cristo em mim. Em nome de Jesus. Amém! 

 

 

 

 

 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/1co/6/19,20
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/gl/4/7-9
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ORAÇÃO DE ENTREGA 

 

Senhor, eu te rogo que aceite minha vida como oferta viva em seu altar, para que possa 

experimentar e revelar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor em todos os lugares e 

circunstância. Reconheço que sem ti nada posso fazer. Mas se me entregar totalmente a ti, estarei certo 

que poderás fazer maravilhas em minha vida.  Eu me sentirei realizado e glorificado em seu santo nome. 

A minha oração é para que a sua vontade seja feita em minha vida aqui na terra como será no céu por 

toda eternidade. Em nome de Jesus, amém! 
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LIÇÃO 07 - VENCENDO O INIMIGO 

 

INTRODUÇÃO 

 

Satanás é o inimigo número um dos filhos de Deus. Antes era Lúcifer, cujo significado é portador 

de luz. Era um querubim ungido que pertencia a uma alta esfera e possuía privilégios diante do trono de 

Deus. (Ezequiel 28.12-19). Sua queda foi resultado do orgulho, auto exaltação e rebelião. Ele conseguiu 

enganar uma multidão de anjos, levando-os a também se rebelarem contra Deus (Apocalipse 12.4.) 

Assim, podemos perceber a natureza desse nosso inimigo. Trata-se de um ser espiritual, pois é dessa 

forma que a Palavra de Deus o revela, da mesma maneira que Paulo mostra sua missão. “Mas resistia-

lhes Elimas, o encantador (porque assim se interpreta o seu nome), procurando apartar da fé o pro 

cônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, 

Disse: Ó filho do Diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não 

cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? ” (Atos 13:8-10). Observe que o inimigo trabalha 

usando Elimas para impedir que o pro cônsul ouvisse a Palavra de Deus por meio de Paulo. Contudo, 

Paulo, cheio do Espírito Santo, identifica sua forma de trabalhar. O apóstolo fala do engano. Quantas 

pessoas você conhece que estão presas ao engano de Satanás? Se o inimigo usa o engano como 

método para nos aprisionar, devemos buscar conhecer a verdade para nos mantermos livres e levar 

outras pessoas a liberdade. “E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. ” (João 8:32). Outra 

característica denunciada por Paulo é a malícia, substantivo feminino com origem no latim malitia, que 

significa propensão ou tendência a pratica da maldade. A expressão que Paulo usa a respeito de Elimas 

demonstra que ele estava cheio, ou seja, era escravo de um ser maligno ou de um espírito maligno. 

Observe esse outro exemplo. “Então, esta mulher, uma filha de Abraão a quem Satanás mantinha presa 

por dezoito longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que a prendia?" (Lucas 

13:16). Percebemos que nossas lutas não são contra pessoas, mas contra Satanás e seus demônios. 

Que armas você tem usado para enfrentar suas batalhas espirituais e conduzir outras pessoas a 

liberdade? 

 

LEITURA BÍBLICA DIÁRIA 

 

 O deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da 

glória de Cristo, que é a imagem de Deus. (2 Coríntios 4:4). 

 Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao Diabo, e ele fugirá de vocês. (Tiago 4:7). 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/atos/13/8-10
https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/8/32
http://www.bibliaon.com/versiculo/lucas_13_16/
http://www.bibliaon.com/versiculo/lucas_13_16/
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 Estejam alertas e vigiem. O Diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e 

procurando a quem possa devorar. (1 Pedro 5:8). 

 O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana 

o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. (Apocalipse 12:9). 

 Jesus lhe disse: "Retire-se, Satanás! Pois está escrito: 'Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste 

culto”. (Mateus 4:10). 

 Aquele que pratica o pecado é do Diabo, porque o Diabo vem pecando desde o princípio. Para isso 

o Filho de Deus se manifestou: para destruir as obras do Diabo. (1 João 3:8). 

 Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do Diabo.  (Efésios 

6:11). 

 

CONSTRUINDO UMA VIDA VITORIOSA 

 

A bíblia narra experiências interessantes de personagens que venceram batalhas 

aparentemente invencíveis. No entanto, também relata histórias de fracassos. Vamos analisar atitudes 

de alguns desses personagens derrotados e a relação com nossas experiências de vida. Você já parou 

para pensar que suas batalhas podem ser as mesmas? Certamente o inimigo é o mesmo e as suas 

armas também. Quando Deus criou Adão e Eva ordenou que eles não comessem da árvore do 

conhecimento do bem e do mal. A obediência os propiciaria uma vida contínua de comunhão com o 

Altíssimo e de pleno domínio sobre a criação. A desobediência, por sua vez, os levaria à morte espiritual, 

física e todos os males delas decorrentes. Então devemos entender qual a origem das nossas batalhas. 

Enquanto o relacionamento de Adão e Eva era só com Deus eles viviam bem. Quando Satanás interferiu 

no relacionamento tudo mudou. Assim, percebemos que nossa maior batalha é para mantermos 

relacionamento com Deus e o inimigo tudo fará para impedir que isso aconteça. Que tipo de batalha você 

tem enfrentado para manter seu relacionamento com Deus? “Porque as armas da nossa milícia não são 

carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se 

levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. ” (2 

Coríntios 10:4-5). 

Perceba a afirmação do apostolo Paulo no que diz respeito as armas de nossa milícia. Ele 

assegura que elas não são carnais - lembre-se da natureza do nosso inimigo. Agora que já conhecemos 

um pouco sobre o inimigo e seus propósitos para interromper nosso relacionamento com Deus, vamos 

pensar nas armas dispomos e como manuseá-las para bem utilizá-las.   
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USANDO SUA BÍBLIA COMPLETE AS LACUNAS 

 

“No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor”. As palavras de Paulo mostram à 

necessidade de conhecer a Jesus verdadeiramente, pois apenas dessa forma nos tornaremos fortes nele 

e na força do seu poder. Poder esse que serve tanto para nos defender como atacar nosso inimigo real, 

satanás.  

“Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas 

do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra 

as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos 

lugares celestiais” (Efésios 6:10-12). A orientação que o apostolo nos dá é clara ao revelar que o Senhor 

é a fonte de toda nossa força e poder e sua representação está na armadura de Deus. “ Portanto, tomai 

toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal e, havendo feito tudo, ficar firmes” (Efésios 

6.13). O inspirativo hino 225 da Harpa Cristã, nos motiva a ser valente em nossa luta contra o mal. “Na 

batalha contra o mal, sê valente! Segue em marcha triunfal, sê valente! Olha o alvo que é Jesus, que à 

vitória te conduz. Ó não deixes tua cruz, sê valente! ”  Um soldado valente precisa usar conhecer bem 

sua armadura. ”“Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a  

_______________________, e vestida a couraça da _______________________; E calçados os pés na 

preparação do  _______________________ da _______________________; tomando sobretudo o 

_______________________ da _______________________, com o qual podereis apagar todos os 

dardos inflamados do maligno. Tomai também o _______________________ da 

_______________________ e a _______________________ do  _______________________, que é a  

_______________________ de  _______________________; Orando em todo o tempo com toda a 

oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos.” 

(Efésios 6:14-18). 

 

AGORA VOCÊ PODE RESPONDER 

 

1 -  Quais armas a Palavra de Deus ensina que você tem a sua disposição para construir uma vida 

vitoriosa? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/ef/6/10-12
https://www.bibliaonline.com.br/acf/ef/6/14-18
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2 – Em que área de sua vida tem encontrado maior dificuldades para lidar com a guerra espiritual? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3 – Cite três textos bíblicos que servem de inspiração para seu discernimento nessa área de sua 

vida? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4 – Você pode citar alguma experiência pessoal nessa área de sua vida? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

ORANDO A PALAVRA 

 

Senhor Jesus, meu salvador, reconheço sua soberania. Mesmo sendo Deus se fez homem, e 

como tal habitou entre nós, pessoas escravizadas pelo pecado, mas criadas conforme sua imagem e 

semelhança as quais o Senhor tanto ama a ponto de morrer em uma cruz para nos salvar da morte 

eterna. Agora que sou uma pessoa salva pelo Seu sacrifício, peço que por meio do Espírito Santo seja 

liberto e revestido pela armadura da sua verdade. “E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. ” 

(João 8.32). Revisto-me da verdade que santifica, pois está escrito “Santifica-os pela tua verdade; a tua 

Palavra é a verdade. ”. Quero me revestir, Senhor, da couraça da justiça, pois por meio dela fui absolvido 

das consequências eternas do pecado. “Que o Senhor mesmo levou em seu corpo os nossos pecados 

sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça; por suas 

feridas nos fomos curados. ” (1 Pedro 2:24), eu calço os meus pés na preparação do evangelho da paz, 

meu Pai; pois é por meio dele que eu decido viver, reconciliado contigo meu Pai amado, “E a paz de 

Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações” (Colossenses 

3:15). Tomo posse do escudo da fé, Senhor, “pois bem sei que a minha fé, não está firmada em sabedoria 

humana, mas no poder de Deus. (1 Coríntios 2:5). Tomo posse do capacete da salvação, da espada do 

http://www.bibliaon.com/versiculo/1_pedro_2_24/
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Espírito que é a Palavra de Deus e me faz triunfar contra as armas do inimigo. Tenho plena consciência, 

meu Pai, da minha total dependência do Senhor. Peço que me conduza todos os dias a fim de 

permanecer firme na comunhão de vida contigo. Em nome de Jesus. Amém! 

 

ORAÇÃO DE ENTREGA 

 

Senhor Jesus, reconheço que a vida que me destes só faz sentido se for vivida em sua presença. 

Por isso, suplico que me aceite em sua presença todos os dias. Estou arrependido porque ter lutado com 

as minhas próprias forças em uma guerra na qual não tinha conhecimento da sua natureza. Suplico que 

me oriente, por meio do Espírito Santo, a revestir-me de toda a sua armadura para resistir e permanecer 

inabalável no dia mal. Me entrego totalmente a ti. Em nome de Jesus. 
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LIÇÃO 08 - VIDA ABUNDANTE 

 

INTRODUÇÃO 

 

Para compreender em que consiste a ideia de vida abundante prometida por Jesus, é preciso 

analisar alguns versículos bíblicos. “E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que 

tu não conheceste, nem teus pais o conheceram; para te dar a entender que o homem não viverá só 

de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem” (Deuteronômio 8:3). A parte 

destacada em negrito no versículo acima revela que a vida tem duas fontes de sustentação: o pão 

(alimento do corpo físico) e a boca do Senhor (alimento espiritual).  Por meio delas, encontramos nossa 

alma, fonte de todas as emoções e que também cooperara para uma vida realizada em Jesus Cristo.  

A palavra “abundante” no grego é perisson, que significa “muito, muito bem ou além da medida”. 

O referencial para compreensão do seu sentido absoluto só encontramos na pessoa de Jesus, pois foi 

isso que Ele nos prometeu, uma vida muito melhor do que poderíamos imaginar. Como diz o apóstolo 

Paulo “Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus 

tem preparado para aqueles que o amam” (1 Coríntios 2:9). Trata-se de uma promessa para a vida futura, 

mas para aqueles que estão em Cristo começa aqui e agora. Nosso conceito de vida não deve estar 

fundamentado em nós mesmos, em nossos próprios recursos e merecimentos. A vida abundante e 

verdadeira está fundamentada em uma abundância gerada pelo Espírito de Deus em nós.  

“Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, 

mansidão e domínio próprio” (Gálatas 5:22,23) ou seja, a vida que Deus tem em si mesmo, que revelou 

na pessoa de seu filho Jesus transmitiu a todos quantos o receberam. “Em verdade, em verdade vos 

digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem 

viverão. Pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter vida em si 

mesmos” (João 5.25-26).  A vida no sentido absoluto é traduzida do grego como “zoe”. “E digo isto, e 

testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da 

sua mente. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida (zoe) de Deus pela ignorância que há 

neles, pela dureza do seu coração” (Efésios4.17-18).  

Ainda que você tenha muita dificuldade em entender todas essas coisas, não se deixe enganar 

por aquilo que simplesmente vê e sente. Só em Jesus há vida e a vida é a luz dos homens. 
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LEITURA BÍBLICA DIÁRIA 

 

 Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês, para que tenham vida, 

tudo vá bem com vocês e os seus dias se prolonguem na terra da qual tomarão posse (Deuteronômio 

5:33). 

 Desse modo vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos 

os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham 

vida longa (Deuteronômio 6:2). 

 Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der 

se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna" (João 4:14). 

 Eu asseguro: Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será 

condenado, mas já passou da morte para a vida (João 5:24). 

 Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e, crendo, 

tenham vida em seu nome (João 20:31). 

 Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele 

em glória (Colossenses 3:4). 

 Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença (Atos 2:28). 

 

DESFRUTANDO DE UMA VIDA ABUNDANTE  

 

Para que aproveitemos as coisas valiosas que nos sãos oferecidos, precisamos primeiramente 

conhece-las e depois aprender a manuseá-las. Por mais valioso que seja o bem, não trará benefício 

algum para aquele que não saiba como usá-lo. Um carro tem um valor enorme para quem sabe usá-lo; 

porém quando o responsável não sabe dirigir o faz de maneira irresponsável, ele se torna uma arma 

letal. Imaginemos o esforço de um cidadão que durante anos trabalhou como muito sacrifício, abriu mão 

de feriados, férias e outros prazeres para juntar recursos a fim de comprar a casa própria e reformá-la 

nos mínimos detalhes. Com certeza ele pensou no prazer, conforto e nas necessidades de sua família, 

assim como na maneira de melhor utilizar o imóvel que exigiu o sacrifício de todos.  

A vida que recebemos em Jesus custou o que Deus tinha de maior valor que é seu único filho.  

Dessa forma, precisamos dar o devido valor a vida a ao seu autor, pois trata-se do primeiro passo para 

desfrutarmos de uma vida abundante. “E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velho; se o fizer, 

o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho 

novo em vasilha de couro nova" (Marcos 2:22). Você recebeu uma nova vida, e essa verdade não pode 

http://www.bibliaon.com/versiculo/deuteronomio_5_33/
http://www.bibliaon.com/versiculo/deuteronomio_5_33/
http://www.bibliaon.com/versiculo/deuteronomio_6_2/
http://www.bibliaon.com/versiculo/joao_4_14/
http://www.bibliaon.com/versiculo/joao_5_24/
http://www.bibliaon.com/versiculo/joao_20_31/
http://www.bibliaon.com/versiculo/colossenses_3_4/
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Pr. Maurício Gonçalves de Oliveira 
 

37 
 

ser negada. Jesus trabalhou para isso, veio a esse mundo e morreu em seu lugar, porém ressuscitou 

está à direita do Pai intercedendo por você.  

A vida abundante nos coloca num processo de restauração. Só não se iluda meu irmão. Não 

haverá facilidades, mas muito por conquistar. Enfrentaremos lutas, mas com a garantia que diante delas 

somos mais que vencedores por causa da vitória de Jesus e nisso temos nossa fé firmada.  

Vamos pensar na restauração do nosso relacionamento com Deus. Isso envolve ouvi-lo e colocar 

em prática seus ensinamentos. "Como o Pai me amou, assim eu os amei; permaneçam no meu amor. 

Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho 

obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. Tenho lhes dito estas palavras 

para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é 

este: amem-se uns aos outros como eu os amei” (João 15:9-12).  

A vida abundante de Deus é enxertada em nós pela presença manifesta do Espírito Santo. Por 

ele, restauramos nossos relacionamentos com outras pessoas, mesmo aquelas que julgamos 

responsáveis por nossas derrotas, pois a vida abundante está fundamentada no amor a Deus e ao 

próximo, na restauração desses dois pilares da nova vida em Jesus Cristo. 

 

USANDO SUA BÍBLIA COMPLETE AS LACUNAS 

 

 A palavra vida tem um conceito bastante amplo e pode ter vários significados dependendo do 

contexto onde é inserida. Para muitas pessoas é um período que decorre entre o nascimento e a 

morte. Ou seja, vida é o tempo de existência ou funcionamento de alguma coisa. Para outros, só há 

vida quando há qualidade de vida nos padrões naturais dos seres humano. Mas quanto a nós filhos 

de Deus? Qual o significado de vida?  

 “E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de  

_______________________ a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas 

as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi” (Gênesis 1:30). Perceba que o fato de existir 

não significa ter vida em si. Viver é mais que existir, pois precisamos entender o propósito de Deus 

para nossa existência e de uma forma racional dela desfrutarmos.  

 “Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de  

_______________________ pelas águas de um dilúvio; nunca mais haverá dilúvio para destruir a 

terra" (Gênesis 9:11). O princípio da vida envolve uma aliança com Deus, quem estabeleceu isso foi 

o próprio Deus.  

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jo/15/9-12
http://www.bibliaon.com/versiculo/genesis_1_30/
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 Como podemos ter vida sem conhecer e ter um relacionamento diário com Deus? “E abençoou 

a José, dizendo: "Que o Deus, a quem serviram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o 

meu pastor em toda a minha _______________________ até o dia de hoje” (Gênesis 48:15). “Deus 

de aliança” em que consiste um casamento bem-sucedido? Será um casamento sem dificuldades? 

Ou um casamento consolidado no amor e na fidelidade? Veja o que o apostolo Paulo diz a igreja. 

“Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal 

que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os 

mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, 

e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos 

pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me 

aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno; o amor não é invejoso; o amor não trata com leviandade, 

não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não 

suspeita mal; não folga com a injustiça, mas folga com a verdade; tudo sofre, tudo crê, tudo espera, 

tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas; havendo línguas, 

cessarão; havendo ciência, desaparecerá; (...). Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, 

estes três, mas o maior destes é o amor (I Coríntios 13:1-13). 

 A vida abundante só é possível quando estamos inteiramente ligados a Jesus, por intermédio do 

Espírito Santo. “Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve 

a palavra, mas a preocupação desta _______________________ e o engano das riquezas a 

sufocam, tornando-a infrutífera” (Mateus 13:22). E, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus 

dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará  

_______________________ a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito, que habita em vocês 

(Romanos 8:11).  

 Você entendeu que a vida abundante, é resultado da presença manifesta do Espírito Santo em 

nossas vidas? Vencer o passado é o primeiro passo. 
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AGORA VOCÊ PODE RESPONDER:  

 

1 – Você pode descrever sua vida antes de Jesus? E agora com Jesus? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2 – Como você descreve a vida abundante em meios a tantas lutas diárias? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3 – Explique com suas próprias palavras os versículos:  

“Retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem 

me esforçado inutilmente” (Filipenses 2:16). 

“Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em 

glória” (Colossenses 3:4). 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

ORANDO A PALAVRA 

 

Senhor meu Deus e Pai reconheço que busquei viver de aparências, onde o que os outros 

pensavam influenciava minha maneira de te buscar. Busquei de todas as formas um Deus que me 

suprisse somente nesta vida. Porém hoje entendo que posso viver de forma plena a vida gerada pela 

presença gloriosa do seu Espírito Santo em mim. “Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que 

em mim, o pior dos pecadores, porque Jesus Cristo demonstrou toda a grandeza da sua paciência, 

usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna” (1 Timóteo 1:16). 

Sim, meu Pai, rogo que aceite o meu pedido. Acredito fielmente em sua palavra que diz que eu posso, 

pois, “Seu poder me deu tudo de que necessitava para a vida e para a piedade, por meio do pleno 

conhecimento daquele que me chamou para a sua própria glória e virtude” (2 Pedro 1:3). 

http://www.bibliaon.com/versiculo/filipenses_2_16/
http://www.bibliaon.com/versiculo/colossenses_3_4/
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Senhor, por vezes, me vejo preso as minhas limitações. Ajuda-me a perceber a vida com os seus 

olhos. Espirito Santo gera em mim sabedoria. Assim, todas essas qualidades impedirão que eu perca o 

conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo e me torne inoperante e improdutivo (2 Pedro 1:8). O 

Espírito e a noiva me dizem: "Vem!" E todo aquele que ouvir diga: "Vem!" Quem tiver sede venha; e 

quem quiser beba de graça da água da vida (Apocalipse 22:17). 

Obrigado Pai, por me fazer desfrutar sua gloriosa vida em mim. Que os seus frutos alcancem 

outras pessoas a fim de que possam experimentar a abundancia que começa aqui e se estende por toda 

eternidade. Em nome de Jesus. Amém! 

 

ORAÇÃO DE ENTREGA 

 

Senhor, meu Deus e Pai, entrego-lhe minha vida de maneira incondicional para que a direcione 

segundo sua vontade. Renuncio meus desejos carnais e crucifixo meu “eu” para viver plenamente a sua 

vontade. É o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, espalhou a terra e tudo o que 

dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela (Isaías 42:5).  

Senhor, tenho certeza que me deste a vida e agora, Pai querido, eu a devolvo. Aprendi que 

somente contigo ela tem um real sentido. Em nome de Jesus. Amém!  
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LIÇÃO 09 - IGREJA, CORPO DE JESUS CRISTO 

 

INTRODUÇÃO 

 

A igreja é o corpo vivo de Cristo na terra, o plano maravilhoso de Deus para levar as Boas Novas 

do Evangelho ao mundo. Jesus disse que edificaria Sua Igreja e que nem as portas do inferno 

prevaleceriam contra ela. Buscaremos então compreender como isso acontece e qual é o nosso 

envolvimento no plano de Deus como Igreja.  

O significado da palavra ekklesia já revela seu propósito. Composta por dois radicais gregos, ek 

significa “fora” e klesia “chamado”. Para o nosso entendimento, eu e você fomos chamados pelo Espírito 

Santo de Deus para vivermos livres “fora do domínio do pecado” “E, perseverando unânimes todos os 

dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, 

e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvo” (Atos 

2.46-47).  

Se você tem Jesus Cristo como Senhor e salvador de sua vida, é imprescindível que faça parte 

de uma igreja, pois o Espírito Santo é o responsável pela consolidação desse corpo vivo. “Edificados 

sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo 

o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão 

sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito” (Efésios 2:20-22).  

Podemos compreender também a palavra igreja como um grupo de pessoas convertidas a 

Jesus, que congrega em forma de assembleia. O povo de Deus é aquele que pela fé e pelo Batismo se 

tornam seus filhos, membros do Corpo de Cristo como “ igreja local ou universal”. Percebemos então 

que Jesus é a maior autoridade na composição de uma igreja. Ele é o cabeça que conduz todo o corpo. 

No entanto, Ele levantou alguns homens para cooperar nessa tarefa. “Olhai, pois, por vós, e por todo o 

rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apascentardes a Igreja de Deus, que ele 

resgatou com seu próprio sangue”(Atos20:28). 

 

LEITURA DIÁRIA 

 

 O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em 

santuários feitos por mãos humanas (Atos 17:24). 
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 À igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com 

todos os que em todo o lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso 

(I Coríntios 1:2). 

 Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem 

todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e 

cada membro está ligado a todos os outros (Romanos 12:4-5). 

 Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições 

de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja (Colossenses 1:24). 

 Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-

nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o Dia  

(Hebreus 10:25). 

 E, havendo-lhes, por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os 

encomendaram ao Senhor em quem haviam crido (Atos 14.23). 

 Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para 

anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês 

nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus; não haviam recebido misericórdia, mas agora 

a receberam (1 Pedro 2:9-10). 

 

IGREJA CASA DO PAI  

 

Uns dos conceitos mais usados para exemplificar a Igreja é a família e o corpo humano. Esses 

dois conceitos se completam de uma forma bastante singular. Sendo assim, vamos analisar seu 

funcionamento. Em primeiro lugar, é preciso entender que a igreja está fundamentada em Jesus Cristo. 

“E, Simão Pedro respondeu: “Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo”. Ao que Jesus lhe afirmou, “abençoado 

és tu, Simão, filho de Jonas! Pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que 

está nos céus. Da mesma maneira Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha 

igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela”. Assim, não podemos retroceder, pois essa 

verdade nos sustenta. Você e eu, como igreja, nos tornamos um Jesus, ou seja, assim como Jesus Cristo 

nos tornamos filhos de Deus da mesma forma que Jesus revelou o Pai na terra. Como igreja, nos 

revelamos a Jesus por meio do Espírito Santo que habita em nós.  

”Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja revelada dos principados e 

potestades nos céus” (Efésios 3:10). Que privilégio! Somos membros do corpo de Cristo, por isso Ele 

nos prometeu cuidado até o fim, como também sermos membros da família de Deus. “Pois por meio dele 

http://www.bibliaon.com/versiculo/romanos_12_4-5/
http://www.bibliaon.com/versiculo/colossenses_1_24/
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tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros 

nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus” (Efésios 2:18:19). Como 

membros da gloriosa família de Deus, temos como grande missão transmitir a mensagem de 

reconciliação aos estão perdidos fora da casa do Pai. Quantas pessoas você levou ao conhecimento da 

verdade? Devemos estar bem ciente do propósito de sermos igreja e o apostolo Paulo nos deixou seu 

exemplo. “Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída de 

apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus” (Colossenses 1:25).  

Ele nos prometeu voltar para nos buscar; afinal de conta somos a sua igreja, tanto no sentindo 

individual como no coletivo. Mas estamos preparados para nos encontrar com Ele? “Porque a graça de 

Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina (igreja) a renunciar à impiedade e às 

paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto 

aguardamos a bendita esperança: a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus 

Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo 

(igreja) particularmente seu, dedicado à prática de boas obras” (Tito 2:11-14). A igreja do Senhor Jesus 

sempre triunfará e as portas do inferno não impedirão seu avanço, pois essa é a sua promessa na luta 

contra o pecado e no firme propósito de adorar a Deus. 

 

USANDO A SUA BÍBLIA COMPLETE AS LACUNAS  

 

Quem somos nós membros de uma instituição? Ou do corpo vivo do Senhor Jesus, família 

bendita do Senhor? Porque não podemos ter dúvidas disso. O apostolo Pedro deixa isso bem evidente. 

“Vocês (igreja), porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, _______________________ 

exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua 

maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram  _______________________, mas agora são  

_______________________ de Deus; não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam” (1 

Pedro 2:9-10). Essa palavra nos enche de esperança, deixa bem claro a autoridade delegada a igreja e 

a identificação com obra de restauração que Jesus realizou em nós e agora nos inspira a dar continuidade 

a essa missão tão gloriosa. É necessário mantermos a unidade no corpo de Cristo em amor, cooperando 

mutuamente uns com outros. “O  _______________________ não é feito de um só membro, mas de 

muitos. Se o pé disser: "Porque não sou mão, não pertenço ao _______________________", nem por 

isso deixa de fazer parte do  _______________________ E se o ouvido disser: "Porque não sou olho, 

não pertenço ao  _______________________", nem por isso deixa de fazer parte do  

_______________________. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ef/2/18,19
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_______________________ fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos 

membros no  _______________________, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, 

onde estaria o  _______________________? Assim, há muitos membros, mas um só  

_______________________” (1 Coríntios 12:14-20). A unidade gera contentamento por causa da 

presença manifesta do Espírito Santo, pois cada membro realiza a sua função de acordo com os planos 

de Deus, “O Espírito e a  _______________________ dizem: "Vem!" E todo aquele que ouvir diga: 

"Vem!" Quem tiver sede venha; e quem quiser beba de graça da água da vida” (Apocalipse 22:17). Você 

já faz parte da família de Deus? Esse é um privilégio para todos que assim desejarem. A igreja é o lugar 

certo para os sedentos, pois Jesus é a água da vida e alimento para os famintos, afinal, Ele é o pão da 

vida. Somos uma só família, filhos do mesmo Pai Deus, irmãos do mesmo filho Jesus Cristo, habitação 

do mesmo Espírito Santo, partes uns dos outros ligados por grande amor. Em síntese, somos do tamanho 

que Deus Pai nos fez. Somos igreja. 

 

AGORA VOCÊ PODE RESPONDER. 

 

1 – Como comunidade, qual a importância da igreja em sua vida? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2 – Você se vê ou sente-se como parte importante do corpo de Cristo? Explique usando uma 

referência bíblica. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3 – O que entende quando a bíblia diz que Cristo é o cabeça da igreja? Como membros desse 

corpo, como podemos crescer? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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ORANDO A PALAVRA 

 

Senhor, eu te louvo de todo o meu coração e reconheço seu grande sacrifício por mim. Estava 

morto em meus pecados, mas a sua graça me alcançou por meio de Jesus Cristo. Agora, Pai, quero 

viver continuamente em sua presença, pois sua palavra me ensina que para isso o Senhor me criou. Sei 

que agora, como filho, posso encontra-lo quando o buscar. Peço e me será dado; busco, e o encontro; 

bato, e a porta se abre. Pois tudo o que pede recebe; o que busca encontra; e àquele que bate à porta 

será aberta (Mateus 7:7-8). Pai, ajude-me a cada dia honrar seu santo nome, pois como templo do 

Espírito Santo o carrego comigo e como igreja tenho o privilégio de anunciar o evangelho. Pois o Senhor 

é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu 

poder que atua em nós, (Efésios 3:20). Clamo, oh! Pai, que supra as necessidades de sua igreja segundo 

as suas próprias palavras “O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas 

gloriosas riquezas em Cristo Jesus” (Filipenses 4:19). Em nome de Jesus. Amém. 

 

ORAÇÃO DE ENTREGA 

 

Pai querido, rendo-me a ti para viver seus propósitos por meio da vida que me deste em Jesus. 

Transforma-me na pessoa que desejares. Assim como seu Filho Jesus se entregou incondicionalmente 

para viver os planos do Senhor, meu maior desejo é também me entregar a Ti, Pai amado, para ser 

realmente parte efetiva de sua igreja na proclamação do evangelho para salvação de muitos. Em nome 

de Jesus. Amém 
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LIÇÃO 10 - FIDELIDADE TOTAL 

 

INTRODUÇÃO 

 

Eis uma das questões mais importante nos relacionamentos: fidelidade. Sem ela, nenhum 

relacionamento é duradouro e seguro. Vamos pensar um pouco nesse assunto e sua relevância para 

uma vida bem-sucedida em relação aos propósitos de Deus. Portanto, destacaremos alguns pontos 

chaves de nossos relacionamentos. No primeiro mandamento de Deus diz: ”Não terás outros deuses 

além de mim” (Êxodo 20:3). 

Veja como Deus valoriza a fidelidade. Encontramos nela um princípio fundamental para as 

demais condições ante um relacionamento verdadeiro. O Senhor Jesus quando faz essa referência 

amplia o campo para nossa compreensão. “Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e 

de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças”.  O segundo tópico 

semelhante ao primeiro: “Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do 

que estes” (Marcos 12:30.31). Pois bem, destacamos aqui três “links” imediatos para o desenvolvimento 

do princípio de fidelidade total.  

Em primeiro lugar nosso relacionamento com Deus. Ele é fiel e sua natureza assim o revela. 

Portanto, cabe a nós, seus filhos, revelar também esse princípio afim de que esse relacionamento com 

Ele seja pleno. “Se formos infiéis, ele permanece fiel; não pode negar-se a si mesmo”. (2 Timóteo 2:13).  

Em segundo lugar precisamos desenvolver princípios de fidelidade conosco mesmo, isto é, 

caráter e reputação são meios fundamentais pelos quais nos revelamos.  

Caráter é um conjunto de características e traços de um indivíduo relativos à maneira de agir e 

de reagir em relação as circunstâncias da vida. O pecado nos atingiu em cheio nessa área, porém Jesus 

tem o poder para restaurar. “Reputação é conceito obtido por uma pessoa a partir do público ou da 

sociedade em que vive”. Nossa reputação sempre chega antes de nós em qualquer lugar, pois sempre 

estará ligada ao nosso testemunho de vida. “E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo; e todo 

vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso 

Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará” (1 Tessalonicenses 5:23-24). Deus 

trabalha em cada um de nós para nos tornar semelhantes a Jesus. Fidelidade a nós mesmos é revelar 

em nossa vida o caráter de Cristo. 

 

Em terceiro lugar, precisamos desenvolver princípios de fidelidade com o próximo. A fidelidade 

é parte de uma amizade genuína. A bíblia diz em Provérbios 17:17 que “O amigo ama em todo o tempo; 
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e para a angústia nasce o irmão. ” O melhor amigo que podemos ter é Jesus. A Bíblia diz em João 15:15 

“Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor; mas chamei-vos amigos, 

porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. ”   

 

LEITURA BÍBLICA DIÁRIA 

 

 Pois a palavra do Senhor é verdadeira; Ele é fiel em tudo o que faz. (Salmos 33:4). 

 O casamento deve ser honrado por todos; o leito conjugal, conservado puro; pois Deus julgará os 

imorais e os adúlteros. (Hebreus 13:4). 

 Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel; ele não permitirá 

que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, ele mesmo 

providenciará um escape, para que o possam suportar. (1 Coríntios 10:13). 

 Ninguém pode servir a dois senhores; pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e 

desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao Dinheiro. (Mateus 6:24). 

 Então, para o lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher como habitação do seu Nome, vocês levarão 

tudo o que eu ordenar a vocês: holocaustos e sacrifícios, dízimos e dádivas especiais e tudo o que 

tiverem prometido em voto ao Senhor. (Deuteronômio 12:11). 

 Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à 

prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre 

vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, 

e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. (Malaquias 3:10-11). 

 

DEUS É FIEL POR NATUREZA  

 

“Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus; Ele é o Deus fiel, (...)” (Deuteronômio 7:9). 

 A fidelidade de Deus é uma característica essencial de sua natureza. Isso não pode ser alterado, 

pois Ele é imutável. Apesar de sermos frágeis e inconstantes, Ele não desiste de um relacionamento 

sincero conosco. Portanto, precisamos tomar uma decisão, que é viver na dependência do Espírito Santo 

de Deus, que por sua vez nos capacita a vencer nossas inclinações para infidelidade a Deus, a nós 

mesmo e ao próximo.  

Não tenham dúvidas que seremos tentados a seguir caminhos que nos induz a infidelidade. No 

entanto, teremos diante de nós o direito da escolha. “Não sobreveio a vocês tentação que não fosse 

comum aos homens. E Deus é fiel; ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem 

http://www.bibliaon.com/versiculo/salmos_33_4/
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suportar. Mas, quando forem tentados, ele mesmo providenciará um escape, para que o possam 

suportar” (1 Coríntios 10:13). Vamos aprender com a Palavra de Deus o caminho para fidelidade. 

 

FIDELIDADE DE DEUS NA ADORAÇÃO A DEUS 

 

A Bíblia está cheia de versículos que transmite a ideia de adoração, como a de prostrar-se ou 

ajoelhar-se diante de Deus, somente em ambiente de culto formal. “Vinde, adoremos e prostremo-nos; 

ajoelhemos diante do SENHOR, que nos criou” Salmos 95:6. Porém, não é isso que deve nos conduzir 

a verdadeira adoração a Deus. Quando pensamos em Sua onipresença percebemos que a adoração 

sincera se torna um estilo de vida. “Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros 

adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade; pois são esses que o Pai procura para seus 

adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade” 

(João 4:23-24). Nossa adoração apenas nos cultos dominicais pode se tornar em um rito religioso, algo 

que não revela verdadeiramente a vida de Jesus em nós. Mas se o Espírito Santo dirigir nossas vidas 

todos os dias conseguiremos adora-Lo em qualquer lugar ou circunstâncias.  

 

FIDELIDADE A DEUS NA MISSÃO 

 

“Mas buscai primeiro o Reino de Deus, e a sua Justiça, e as demais coisas vos serão 

acrescentadas” (Mateus 6:33). Esse texto ensina a priorizar a nossa busca. Uma das primeiras 

mensagens de Jesus foi a respeito do reino de Deus que havia chegado entre nós. Se o buscarmos de 

todo coração, certamente O encontraremos. Você tem experimentado essa verdade em sua vida diária? 

Pois saiba que somente depois de encontrá-lo estaremos prontos para anunciá-lo. “Todavia, não me 

importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a 

corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça 

de Deus” (Atos 20:24). A mensagem do evangelho ensina que o poder Deus é a salvação a todos que 

estão presos em seus erros e que, por sua vez, os impede de viver a vida que o próprio Deus planejou 

para nós. Em sua família há pessoas assim? Pois sua fidelidade causará um impacto profundo na vida 

dessas pessoas que você tanto ama e seu testemunho será fundamental para o sucesso da missão.  
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FIDELIDADE NO SUSTENTO DA MISSÃO 

 

A missão necessita de sustento. “Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como 

crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como 

pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: "Como são belos os pés dos que anunciam boas-

novas!" (Romanos 10:14-15). Muito se fala sobre fidelidade nos dízimos e nas ofertas, porém pouco 

sobre a sua finalidade no reino de Deus. Em primeiro lugar trata-se de um princípio de fidelidade a Deus. 

Você foi alcançado porque alguém decidiu investir no reino de Deus, não apenas investimento financeiro, 

mas de sua própria vida e oração. 

A palavra hebraica para dízimo é “ma’aser” que significa “décima parte”. O dízimo é uma doutrina 

bíblica, tanto no Antigo como no Novo Testamento, e pode ser definido como a prática de devolver a 

Deus a décima parte de todos os frutos e rendimentos para expansão do Seu reino na terra. Esse ato é 

um privilégio para todo cristão. Não podemos enganar a Deus. Ananias e Safira tentaram reter parte da 

oferta, então Pedro disse-lhes que não mentiram a homens, mas ao Espírito Santo (Atos 5:3-5). Deus 

não precisa do nosso dinheiro, pois é o dono do ouro e da prata, os animais do campo, a terra e sua 

plenitude e todos os que nela habitam (Salmos 24:1). O que Deus deseja de nós é fidelidade. Veja como 

Paulo responde a contribuição da igreja na carta aos filipenses: “E o meu Deus, segundo a sua riqueza 

em glória, há de suprir, em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades”.  

O processo é bem simples: aqueles que sustentam a obra do Senhor são por Ele supridos em 

toda necessidade. Consagrar dízimos e ofertas ao Senhor é um ato de fé e amor. “Honra ao Senhor com 

os teus bens e com as primícias de toda a tua renda; e se encherão fartamente os teus celeiros, e 

transbordarão de vinho os teus lagares” (Provérbios 3:9-10).  

 

USANDO SUA BÍBLIA COMPLETE AS LACUNAS 

 

 Fidelidade, é um caminho perfeito para honra. “Depois ouvi todas as _______________________ 

existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, _______________________, que diziam: 

Àquele que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, _______________________, a 

glória e o poder, para todo o sempre!" Apocalipse 5:13. Que maravilha! Somente pela graça 

incondicional de Deus, poderemos alcançar esse privilégio, de estar entres os que podem exaltar a 

fidelidade de nosso Senhor e salvador. “Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao 

teu nome, ó Altíssimo; anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua  

_______________________” (Salmos 92:1-2). 
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  Como estamos vivendo esse princípio, em nossos relacionamentos e negócios? Lembre-se; que 

nossa fidelidade a Deus, revelará honra pessoal para com Ele, de maneira que só a intimidade 

produzirá. “Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha  _______________________; tenho 

confiado também no Senhor; não vacilarei. Examina-me, Senhor e prova-me; esquadrinha os meus 

rins e o meu coração. Porque a tua benignidade está diante dos meus olhos; e tenho  

_______________________ na tua  _______________________” (Salmos 26:1-3).  

 Nosso maior exemplo de fidelidade na tribulação é o próprio Jesus. Ele sofreu injúria do mundo. 

Quando veio ao mundo, Satanás tentou destruí-lo usando pessoas como Herodes. Durante todo 

tempo que esteve no mundo, Jesus foi tentado pelo diabo. Os líderes religiosos não o aceitaram, e 

por isso o crucificaram. Contudo, Jesus continuou fiel ao Pai que afirmou: "Este é meu Filho amado, 

em quem Me comprazo" Mateus 17:5. Em sua aliança com Jesus, tem predomina a sua fidelidade? 

Ainda que as aflições da vida, tente te impedir de avançar, vale muito manter-se fiel a Jesus. “Sê  

_______________________ até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida." (Apocalipse 2:10) 

 

AGORA VOCÊ PODE RESPONDER:  

 

1 - Cite algumas dificuldades que você encontra, para manter-se fiel em relação. 

a. Deus  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

b. A Si mesmo 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

c. E ao próximo 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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2 - Você se vê injustiçado (a) por Deus, em alguma área de sua vida? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3 – Você acredita na bíblia, quando ela revela que fidelidade e honra tem recompensa? Comente 

isso, com referências bíblicas. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

ORANDO A PALAVRA 

 

Meu Pai amado, os céus declaram a sua glória e o firmamento proclama a obra das suas mãos.  

Um dia fala disso a outro dia; uma noite o revela a outra noite. (Salmos 19:1.2). Pois em tudo 

isso percebo a Sua fidelidade. A cada dia tenho experimentado sua graça e misericórdia, a cada noite a 

Sua presença tem me trazido paz e segurança. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, 

Senhor, me fazes habitar em segurança. (Salmos 4:8). 

 Meu Pai amado, sua fidelidade me acrescentou a salvação que levou seu filho Jesus a morrer 

em meu lugar na cruz. Sua fidelidade me acrescentou uma família, tem me acrescentado sustento diário. 

“Por isso não temerei, porque o Senhor é comigo; não me assustarei, porque eu sei que o Senhor; é 

quem me dá força, e me ajuda, e me tem sustentado com a destra da Sua justiça” (Isaías 40:10). 

 Agora Pai, me abençoe e capacite para viver de forma digna e fiel. Tenho lutado diariamente 

contra o meu “ego” e minha carne. Na meditação da Palavra “A tua palavra é lâmpada que ilumina os 

meus passos e luz que clareia o meu caminho” (Salmos 119:105). “Guardei no coração a tua palavra 

para não pecar contra ti” (Salmos 119:11). 

Pai amado decido buscar viver a fidelidade em todas as áreas da vida que Tu me deste. “Que 

darei ao SENHOR por todos os seus benefícios para comigo? ”. (Salmos 116:12). 

Inclusive nos dízimos e nas ofertas. Decido contribuir conforme determinei em meu coração não 

com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria.  

Eu sei Deus, que és poderoso para acrescentar toda a graça em todas as coisas, em todo o 

tempo. Que eu tenha tudo o que é necessário afim que transborde em toda boa obra.  
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Como está escrito: "Distribuiu, deu os seus bens aos necessitados; a sua justiça dura para 

sempre". Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também me suprirá e 

aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Eu serei enriquecido de todas as formas, 

para que possa ser generoso em qualquer ocasião, e por meu intermédio, a minha generosidade resulte 

em ação de graças a Deus. (2 Coríntios 9:7-11). 

Meu Pai amado peço perdão pelo tempo da minha infidelidade. Assumo um propósito de viver a 

fidelidade total ao Senhor. Em nome de Jesus amém. 

 

ORAÇÃO DE ENTREGA 

 

Senhor meu Deus, eu me entrego totalmente a Ti para viver os propósitos que o Senhor 

estabeleceu para mim. Faço das palavras de Paulo as minhas, pois em nada tenho a vida de precioso 

desde que cumpra o ministério que o Senhor designou para mim.  

Pai, aceite a vida que me deste como oferta suave a Ti e alinhe o que me deste aos propósitos 

do Teu reino, aqui na terra como na eternidade. Em nome de Jesus. Amém.  

 

 

  

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/2co/9/7-11
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LIÇÃO 11 - TRANSFORMANDO VIDAS 

 

INTRODUÇÃO 

 

O sonho de muitos cristãos é receber de Deus tudo que julga ser importante para sua realização 

pessoal. Entretanto, deveríamos pedir ao Espírito Santo que nos desse a oportunidade de nos tornarmos 

resposta Dele para salvação e realização de seus planos na vida de outras pessoas que estão perdidas 

sem Deus e sofrendo com as desilusões de suas próprias escolhas.  Vamos usar o exemplo de Naamã. 

Como ele, cada um de nós tem conhecimento de nossas próprias feridas e fraquezas que carregamos 

durante a vida. 

 Olhe a sua volta e verifique se há alguém precisando de você, de suas palavras ungidas pelo 

Espírito Santo, que pode um meio transformador de vidas. Na casa de Naamã, havia aquela menina 

cheia de Deus, possuindo uma mensagem que transformaria completamente a vida dele (2 Reis 5.1-14).  

As pessoas que mais precisam de ajuda muitas vezes buscam mostrar uma vida perfeita, vivem de 

aparência quando na verdade estão com um vazio imenso na alma por causa do pecado, por decisões 

tomadas sem de Deus. No caso de Naamã, sua família sabia de todas suas feridas e vergonha causada 

pela lepra. Uma das piores coisas que pode acontecer é quando alguém perde a sensibilidade daquilo 

que causa dor e tristeza. Nesses casos, esconder se torna a pior escolha. Aquela menina, aparentemente 

estava aprisionada na casa daquele homem, mas aos olhos de Deus era a única verdadeiramente livre, 

pois conhecia o poder transformador de Deus. 

Quando foi a última vez que você foi usado como um canal poderoso nas mãos de Deus? O 

Senhor Jesus nos deu poder e autoridade para sermos, em seu nome, agentes de transformação de 

vidas. “Por isso profetize e diga-lhes: Assim diz o Soberano, o Senhor: Ó meu povo, vou abrir os seus 

túmulos e fazê-los sair; trarei vocês de volta à terra de Israel. E, quando eu abrir os seus túmulos e os 

fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu Espírito em vocês e vocês viverão, 

e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do 

Senhor" (Ezequiel 37:12- 14). Transformar vidas é missão de todos que estão sendo transformados pelo 

incomparável amor de Deus derramado pelo Espírito Santo nos corações de todos os que creram em 

sua palavra. 
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LEITURA BÍBLICA DIÁRIA 

 

 E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem 

estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. 

(2 Coríntios 3:18) 

 Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas 

sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. 

Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. (1 João 

3:2-3) 

 Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao 

Pai de vocês, que está nos céus. (Mateus 5:16) 

 Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que 

maneja corretamente a palavra da verdade. (2 Timóteo 2:15) 

 Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses 

da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação, e 

sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. (Salmos 51:10-12) 

 Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em 

Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra".  (Atos 1:8) 

 Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo 

Jesus. (Filipenses 1:6) 

 

MEIOS DE TRANSFORMAÇÃO DE VIDAS 

 

Quando pensamos na possibilidade de Deus esperar algo de nós no processo de transformação 

do mundo, as vezes nos deixamos ser levado pela incredulidade, como se Ele não nos capacitasse para 

isso. Nesse caso, estamos falando da transformação de pessoas. “Pelo poder que o capacita a colocar 

todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, para serem 

semelhantes ao seu corpo glorioso” (Filipenses 3:21). Essa palavra do apóstolo Paulo diz que nele opera 

um poder que o capacita a se humilhar, afim que o processo de transformação se torne possível. 

 

 

 

 

http://www.bibliaon.com/versiculo/2_corintios_3_18/
http://www.bibliaon.com/versiculo/1_joao_3_2-3/
http://www.bibliaon.com/versiculo/1_joao_3_2-3/
http://www.bibliaon.com/versiculo/mateus_5_16/
http://www.bibliaon.com/versiculo/2_timoteo_2_15/
http://www.bibliaon.com/versiculo/salmos_51_10-12/
http://www.bibliaon.com/versiculo/atos_dos_apostolos_1_8/
http://www.bibliaon.com/versiculo/filipenses_1_6/


 

Pr. Maurício Gonçalves de Oliveira 
 

55 
 

TRANSFORMANDO VIDAS POR MEIO DA PALAVRA 

 

Uma vez guiados pela Palavra, ela sempre cumprirá o seu propósito na vida dos filhos de Deus. 

Por isso, precisamos ter uma visão sensível das pessoas e suas necessidades para que o Espírito Santo 

nos dê o discernimento correto para operação de maravilhas. “Vendo que Pedro e João iam entrar no 

pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e, então, Pedro disse: Olhe para 

nós! O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: "Não 

tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. 

Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem 

ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do 

templo, andando, saltando e louvando a Deus” (Atos 3:3-8). Se você tem a Palavra em seu coração pode 

dizer como Pedro e João “Olhe para nós! ”  Lembre-se, pelo poder de sua palavra, Deus trouxe a 

existência todas as coisas, agora por meio de sua palavra transforma vidas. 

 

TRANSFORMANDO VIDAS POR MEIO DO ESPÍRITO SANTO 

 

O Espírito Santo é, em essência com o Pai e o Filho, é uma pessoa divina. Ele ilumina as pessoas 

e capacita a compreenderem a verdade divina, convencendo-as pecado, da justiça e do juízo. A palavra 

falada pelos apóstolos foi confirmada por sinais, maravilhas, milagres e dons espirituais. Jesus disse: 

"Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, expelirão demônios; falarão novas 

línguas; pegarão em serpentes; e, se alguma cousa mortífera beberem, não lhes fará mal; se impuserem 

as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados" (Marcos 16:17-18). O Espírito Santo é quem nos restaura. 

Dele vem a nossa cura. Dele vem a nossa libertação. Ele é quem nos escolheu como agentes de 

transformação. Por isso devemos saber de onde Deus o tirou e testemunhar a ação do Espírito Santo 

em nós. “Pois é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar, de acordo com sua boa 

vontade” (Filipenses 2:13). O óleo é o mais comum e conhecido símbolo do Espírito Santo. No Antigo 

Testamento era usado como meio de alimento, para iluminação, lubrificação, cura, e alívio da pele. Ou 

seja, tem uma capacidade imensa de transformação na vida de qualquer pessoa. Entretanto, isso 

acontece da mesma maneira na ordem espiritual. O Espírito Santo fortalece, ilumina, liberta, cura e alivia 

a alma. “Ora, o Senhor é o Espírito e, onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, que 

com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo 

transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito” (2 Coríntios 3:17-18). 

O Espírito Santo quer operar, maravilhas em sua vida e através de você.  

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/atos/3/3-8
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/2co/3/17,18
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TRANSFORMANDO VIDAS POR MEIO DA COMUNHÃO 

 

Quando o Senhor Jesus início seu ministério, deixou bem claro sua comunhão com o Pai. Depois, 

buscou a comunhão com aqueles que se tornariam seus discípulos e transformariam sua geração. 

Percebemos que a comunhão entre as pessoas no corpo Cristo é uma condição relevante para 

transformação de vidas. “Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas 

propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam 

a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria 

e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes 

acrescentava diariamente os que iam sendo salvos” (Atos 2:44-47). Muitas vezes, perdemos 

oportunidades de fazermos diferença na vida de pessoas porque estamos alheios e distantes do convívio 

cristão. Transformar vidas através da comunhão requer muito esforço e renúncia “Vieram alguns homens 

trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa, para colocá-lo diante de Jesus. 

Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, 

através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, 

Jesus disse: "Homem, os seus pecados estão perdoados" (Lucas 5:18-20). Não busque fazer sozinho 

aquilo que Deus só aprova na comunhão do corpo de Cristo.  “Pessoas precisam de pessoas, pessoas 

precisam de Deus”. Joyce Degi. 

 

USANDO SUA BÍBLIA COMPLETE AS LACUNAS 

 

Quando percebemos a responsabilidade que temos diante de uma geração corrompida e 

perversa, podemos tomar duas atitudes. Nos conformar com essa geração ou buscar uma direção de 

Deus para transformá-la. Vós sois o ______________________ da  _______________________. Mas 

se o _______________________ perder o seu _______________________, com o que se há de 

temperar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a 

_______________________ do _______________________. Uma cidade edificada sobre um  

_______________________ não pode ser escondida (Mateus 5:13-14). Que benção! Somos 

comparados pelo Senhor Jesus como sal da terra, pessoas capacitadas pelo Espírito Santo para dar 

sabor a vida de outras pessoas. Já imaginou esse poder transformador transbordando de sua vida? 

Acredite no que Jesus disse a seu respeito. Da mesma forma, somos comparados com a luz do mundo, 

ou seja, onde a luz chegar as trevas tem que sair. Pessoas que andam nas trevas tropeçam e caem, pois 

http://www.bibliaon.com/versiculo/atos_dos_apostolos_2_44-47/
http://biblia.gospelprime.com.br/dicionario/Jesus/
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http://biblia.gospelprime.com.br/dicionario/Jesus/


 

Pr. Maurício Gonçalves de Oliveira 
 

57 
 

não conseguem discernir o caminho. Mas se a luz brilhar com intensidade não haverá nada impossível 

no processo de transformação de vidas. O _______________________ era a verdadeira  

_______________________ que, vindo ao mundo, ilumina todo _______________________ (João 1:9).  

Jesus está nos comparando com Ele, pois verdadeiramente Ele é a luz do mundo. De fato, vocês 

ouviram falar dele e nele foram _______________________ de acordo com a  

_______________________ que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram 

ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem  

_______________________ no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser 

semelhante a Deus em  _______________________ e em santidade proveniente da  

_______________________ (Efésios 4:21-24). Como uma vida pode ser transformada a partir do que 

ouve? O texto enfatiza o ensino fundamentado na verdade que está em Jesus, que transforma a nossa 

forma de viver, coisas velhas em novas. O homem velho em um novo homem semelhante a Jesus, 

mudando a forma de pensar, afinal, uma pessoa transformada tem a mente de Cristo. Ama tudo aquilo 

que Ele ama, vive com propósito de agradá-lo e o representa em todo lugar.  E quem assim procede, 

encontrará uma realização completa em sua vida. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida, e me 

encherás de alegria na tua presença' (Atos 2:28).  

 

AGORA VOCÊ PODE RESPONDER 

 

1 - Você pode testemunhar quando foi a última vez que experimentou uma ação do Espírito Santo 

agindo em sua vida? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2 - Conte uma experiência pessoal, quando se viu como instrumento de Deus na transformação 

da vida de uma pessoa? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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3 - Deus pode contar com você no processo de transformação do mundo? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

ORANDO A PALAVRA 

 

Senhor meu Deus, reconheço como tem sido bom para comigo. Apesar das minhas falhas, não 

desiste de mim. “Por isso não desanimo. Embora exteriormente esteja desgastado, interiormente sou 

renovado dia após dia, pois os meus sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo em minha vida 

uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixo os meus olhos não naquilo que se vê, 

mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno” (2 Coríntios 4:16-

18). Dessa forma posso perceber a ação do seu Espírito Santo transformando a minha vida. Cria em 

mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua 

presença nem tires de mim o teu Santo Espírito. (....) sustenta-me com um espírito pronto a obedecer 

(Salmos 51:10-12). Senhor, tenho me esforçado para andar na tua Palavra, e me deixa ser transformado 

por ela. Sendo assim Pai, faça de mim um servo obediente, capacitado por Ti como agente de 

transformação de vidas. Tal é a confiança que tenho diante de Deus, por meio de Cristo. Não que eu 

possa reivindicar qualquer coisa com base em meus próprios méritos, mas a minha capacidade vem de 

Ti, óh Deus. O Senhor me capacitou para ser ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito; 

pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. (2 Coríntios 3:4-6). Pai! Só Tu és digno da minha adoração, 

enquanto viver aqui na terra faça de mim um filho semelhante a Jesus, um Deus que se fez homem que 

e transformou sua geração com o poder do seu amor. 
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ORAÇÃO DE ENTREGA 

 

Pai, eu me rendo totalmente a Ti. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador; 

o meu Deus é o meu rochedo, em quem me refúgio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a 

minha torre alta (Salmos 18:2). Assim Pai, entrego minha vida faça dela tudo que planejaste em sua 

soberania, afim que minha transformação seja meio para outras vidas. Em nome de Jesus. Amém. 

  

http://www.bibliaon.com/versiculo/salmos_18_2/
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LIÇÃO 12 - BATISMO, TESTEMUNHO DE FÉ 

 

INTRODUÇÃO 

 

As palavras "Batismo" e "Batizar" derivam do grego, onde a raiz do vocábulo indica a ação de 

"mergulhar na água". Para nós, cristãos, significa que somos unidos com Cristo na sua morte, morremos 

e fomos sepultados com Ele nas águas. E como Jesus foi ressuscitado pelo poder de Deus, nós também 

o somos, e a forma de testemunhar isso é através do batismo. “E qual a suprema grandeza do seu poder 

para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que operou em Cristo, 

ressuscitando-o dentre os mortos” (Efésios 1:19-20). Nesse caso, não estamos falando de morte física e 

sim espiritual A ressurreição realizada no poder de Deus nos traz uma nova vida, pois esse foi o exemplo 

deixado por Jesus. Batismo é um ato de obediência, de todos que recebem a Jesus Cristo como Senhor 

e salvador. Vejam o que disse Jesus aos seus discípulos: “Toda a autoridade me foi dada no céu e na 

terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho, e do 

Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado". Quando Jesus faz 

essa revelação aos discípulos o que Ele espera que aconteça? Certamente que eles entendam e 

obedeçam a ordenança imposta. No entanto, Jesus deixa bem claro as condições para realização do 

batismo. 

 

AUTORIDADE DE JESUS 

 

Quando João Batista batizava, ele anunciava a autoridade de Jesus no cumprimento dessa 

ordenança. O batismo de João apontava para o futuro, para o sacrifício que Jesus faria na cruz alguns 

anos depois. “Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é 

mais forte do que eu. De fato, eu não sou digno nem ao menos de tirar-lhes as sandálias. Ele vos batizará 

com o Espírito Santo e com fogo” (Mateus 3:11). Essa autoridade de Jesus foi dada a igreja Dele para 

continuidade da missão. Simbolicamente o Batismo sela nossa aliança com Jesus, pois somos batizados 

em nome do Pai, autor da nossa salvação; em nome do Filho, que executou a obra da nossa salvação, 

e do Espírito Santo em quem somos selados para o dia da redenção e habita em nós.  
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ARREPENDIMENTO E FÉ 

 

Quando ouvimos a Palavra de Deus, ela nos causa um impacto muito forte. Por quê? 

Percebemos um poder sobrenatural que flui e nos capacita ver e entender as coisas como elas realmente 

sã, porque há uma inspiração para todo esse propósito. “Sabendo primeiramente isto: que nenhuma 

profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de 

homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo” (2 Pedro 1:16-

21).  

O poder do Espírito Santo, que inspirou os autores bíblicos, é o mesmo que nos ilumina para 

compreender a Palavra de Deus e gerar em nós a fé, que é a convicção e confiança na Palavra de Deus. 

“A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus” (Romanos 10:17). Uma interpretação bíblica de arrependimento 

muda as nossas convicções como também transforma nossa vida. A palavra convicção está relacionada 

nas duas condições. Ela nos garante a verdade e, assim como a fé nos conduz a Jesus Cristo, o 

arrependimento também o fará. Quando Filipe pregou as boas-novas do Reino de Deus e do nome de 

Jesus Cristo, homens e mulheres creram nele e foram batizados. O próprio Simão, que seguia Felipe por 

todos os cantos, também creu e foi batizado. Com isso, pode observar maravilhado os grandes sinais e 

milagres que eram realizados (Atos 8:12-13). 

 

LEITURA DIÁRIA 

 

 “…Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para que os pecados 

sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo” (Atos 2:38). 

 No passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, 

se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do 

homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. (Atos 17:30-

31). 

 Pedro respondeu: "Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para 

perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. (Atos 2:38). 

 E disse-lhes: "Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for 

batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. (Marcos 16:15-16). 

 Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito: quer judeus, quer gregos, 

quer escravos, quer livres. E a todos foi dado beber de um único Espírito.  (1 Coríntios 12:13). 
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 Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: 

“Aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito 

Santo” (João 1:33). 

 Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados 

mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. (Colossenses 2:12). 

 

O TESTEMUNHO DE JESUS ATRAVÉS DO BATISMO 

 

Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-

lo, dizendo: "Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? "Respondeu Jesus: "Deixe assim por 

enquanto. Convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça". E João concordou. 

 

Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o 

Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: "Este é 

o meu Filho amado, em quem me agrado" (Mateus 3:13-17). Observem que, mesmo não tendo pecado, 

Jesus foi batizado para servir como exemplo. O motivo dado por Ele foi para que se cumprisse toda 

justiça. Ele confirmava o propósito do batismo que é morrer e ressuscitar da mesma forma quando uma 

pessoa se arrepende de seus pecados e decide viver plenamente por Jesus. Com essa atitude, o Espírito 

Santo capacita-a a desfrutar da vida de Jesus. Pense em viver essa experiência maravilhosa, uma vida 

voltada a Deus. Dessa forma, vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos 

com Cristo Jesus, estarão vivos para Deus. 

 

BATISMO TESTEMUNHO DOS SALVOS POR JESUS CRISTO 

 

O batismo não salva, mas a pessoa salva pela fé em Jesus, ou seja, aquela que crer, deve ser 

batizada por crer. Da mesma forma quem não crer será condenado. O motivo da condenação não é pelo 

fato da pessoa não ser batizada e sim por não crer em Jesus Cristo. “E disse-lhes: Ide por todo o mundo 

e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo; quem, porém, não crer será 

condenado” (Marcos 16:15-16). A bíblia nos direciona para o cumprimento dessa ordenança, mas é 

importante ressaltar que o batismo é para aqueles que tiveram uma experiência de salvação por meio 

do sacrifício de Jesus. Que pela fé receberam Dele perdão de seus pecados e de forma voluntária 

desejam testemunhar essa nova vida encontrada em Jesus Cristo.  

http://www.bibliaon.com/versiculo/joao_1_33/
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Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: "O 

senhor entende o que está lendo? " Ele respondeu: "Como posso entender se alguém não me explicar? 

" Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da 

Escritura: "Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, 

ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus 

descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra". O eunuco perguntou a Filipe: "Diga-me, por favor: de 

quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? " Então Filipe, começando com aquela passagem 

da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar 

onde havia água. O eunuco disse: "Olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? " Disse Filipe: 

"Você pode, se crê de todo o coração". O eunuco respondeu: "Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus". 

Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então eles desceram e Filipe o batizou. (Atos 8:30-38). Essa 

experiência mostra que o eunuco foi levado por Felipe a entender as escrituras que gerou fé em seu 

coração, ou seja, condição favorável para ação do Espírito Santo na sua tomada de decisão.  

 

USANDO SUA BÍBLIA COMPLETE AS LACUNAS 

 

O batismo cristão é para quem já se arrependeu e está salvo em Jesus Cristo. Então não deve 

ser batizada a pessoas que ainda não confessaram Jesus Cristo, como Senhor e Salvador de suas vidas, 

pois o batismo celebra nossa comunhão e fidelidade a Jesus. Também não devem ser batizadas crianças 

recém-nascidas ou que ainda não atingiram a idade da razão e consciência de pecado. “Ou vocês não 

sabem que todos nós, que fomos  _______________________ em Cristo Jesus, fomos 

_______________________ em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do  

_______________________, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a 

glória do Pai, também  _______________________ uma vida nova” (Romanos 6:3-4). É importante 

entender isso, pois algumas pessoas ficam presas ao passado e colocam o batismo como tradição 

religiosa ou familiar. Veja como a bíblia tira toda essa fundamentação religiosa a respeito da celebração 

do batismo. “Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo. _______________________ em favor de vocês? 

Foram vocês _______________________ em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter  

_______________________ nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio; de modo que ninguém pode dizer 

que foi  _______________________ em meu nome. (Batizei também os da casa de Estéfanas; além 

desses, não me lembro se batizei alguém mais.) Pois Cristo não me enviou para  

_______________________, mas para pregar o evangelho, não, porém com palavras de sabedoria 

humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada” (1 Coríntios 1:13-17). O batismo coloca todas as 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/atos/8/30-38
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pessoas em condições semelhantes diante de Deus. “Quando comecei a falar, o  

_______________________ desceu sobre eles como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que 

o Senhor tinha dito: ‘João  _______________________ com água, mas vocês serão  

_______________________ com o Espírito Santo”. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos dera 

quando _______________________ no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a 

Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: Então, Deus 

concedeu _______________________ para a vida até mesmo aos gentios!" (Atos 11:15-18). Pela graça 

de Deus que enviou seu único filho para que tivéssemos vida eterna, e agora com o batismo, podemos 

testemunhar não somente a nossa salvação em Jesus, mas também a comunhão com outros irmãos que 

por meio da fé aceitaram viver essa verdade. 

 

AGORA VOCÊ PODE RESPONDER 

 

1 – Qual a importância do batismo para sua vida? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2 – O batismo nas águas por imersão tem um significado muito importante. Como você pode 

testemunhar isso através da sua vida? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3 – Você já é batizado? Se sua resposta for não, explique a razão que o impede de tal decisão? 

Se for sim, como você usa seu testemunho, para alcançar outras pessoas? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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ORANDO A PALAVRA 

 

Meu Deus e Pai, graças te dou pela salvação que me deste através de seu filho Jesus, pois 

tenho plena convicção de todo benefício que Ele me trouxe. Dessa forma fui unido a ele na semelhança 

da sua morte e certamente o serei também na semelhança da sua ressurreição. Pois sei que o meu velho 

homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais viva como escravo 

do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. (Romanos 6:5-7). Amado Pai, agora posso 

testemunhar por meio do batismo o sepultamento da minha velha vida, que me mantinha distante do 

Senhor conforme a sua Palavra, pois as minhas iniquidades faziam separação entre eu e o Senhor Pai.  

Os meus pecados encobriam o Seu rosto para que não me ouvisse. As minhas mãos Pai estavam 

contaminadas de sangue e os meus dedos de iniquidade; os meus lábios falavam falsidade, a minha 

língua pronunciava perversidade (Isaías 59.2-3). Agora, o mesmo poder que ressuscitou Jesus opera na 

minha salvação, regeneração e santificação, para glória do teu Pai. Minha vida já não faz mais sentido 

sem a Sua presença constante dando lhe propósito. Posso afirmar de todo meu coração e entendimento, 

que a vida que agora vivo é exclusivamente para o Senhor Jesus, autor e consumador da minha fé. Essa 

é minha oração, em nome do Senhor Jesus, amém.   

 

ORAÇÃO DE ENTREGA 

 

Senhor meu Deus e Pai, assumo hoje o compromisso de viver totalmente em comunhão com o 

Senhor, a fim de que os seus planos tragam sentido a minha vida. Pai, sei que os meus dias são contados 

pelo Senhor, mas agora entendo que por meio de Jesus posso viver livre da condenação do pecado, e 

por meio do batismo posso testemunhar e celebrar minha nova vida. É desejo do meu coração me 

entregar completamente ao Senhor para realização plena da obra que preparaste para mim. Em nome 

de Jesus amém. 

  

http://www.bibliaon.com/versiculo/romanos_6_2-7/
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LIÇÃO 13 - CEIA DO SENHOR, CELEBRANDO NOSSA VITÓRIA. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O que celebramos ao participarmos da ceia do Senhor? Essa é uma resposta que deve ser 

fundamentada em nossa experiência de fé em Jesus Cristo. Mas afinal, a ceia do Senhor nos leva a 

celebrar o perdão de nossos pecados? “Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de 

muitos, para perdão de pecados”. Quando alcançamos essa graça por meio do perdão, estamos prontos 

para viver uma nova aliança com Deus por intermédio do sacrifício de Jesus na cruz. “Enquanto comiam, 

Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam; isto é 

o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele 

todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de 

pecados. Eu digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que 

beberei o vinho novo com vocês no Reino de meu Pai" (Mateus 26:26-29). Quando Cristo instituiu, na 

noite da Páscoa, a celebração da ceia, também explicou o significado e o motivo de tal celebração.  

Ao tomar o pão, Ele revela o seu sacrifício voluntário dando graças a Deus Pai que aceitou sua 

preciosa oferta em nosso favor. Com isso, fica explicito que nenhum homem teria poder para mata-lo 

sem a aprovação de Deus, porém o Seu incomparável amor por nós o levou a cruz. Essa é a razão de 

celebrarmos a ceia do Senhor como um memorial. Tanto o pão como o vinho são apenas símbolos. O 

pão representa o corpo de Cristo que seria partido e sacrificado na cruz. Nesse caso, o pão da Páscoa 

o representa bem, pois era feito sem fermento ou levedura e a Bíblia muitas vezes se refere ao fermento 

como símbolo de pecado ou corrupção.  

O vinho representa o sangue de Jesus, pois sem o seu derramamento não pode haver remissão 

de pecados. “Porquanto, estais cientes de que não foi mediante valores perecíveis como a prata e o ouro 

que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados. 

Mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de Cordeiro sem mácula ou defeito algum” 

(1 Pedro 1:18-19). Temos a vitória para celebrar e o mundo inteiro para conquistar em função da vitória 

de Jesus sobre o pecado e a morte.  
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LEITURA DIÁRIA 

 

 Da mesma forma, depois da ceia ele tomou o cálice e disse: "Este cálice é a nova aliança no meu 

sangue; façam isto sempre que o beberem em memória de mim". (1 Coríntios 11:25). 

 Tomando o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: "Isto é o meu corpo dado em 

favor de vocês; façam isto em memória de mim". Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, 

dizendo: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. (Lucas 22:19-

20). 

 Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a participação no sangue de Cristo e que 

o pão que partimos é a participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós, que somos 

muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. (1 Coríntios 10:16-17). 

 Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para que os que são chamados recebam 

a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas 

sob a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele 

que o fez; pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto 

está vivo quem o fez. (Hebreus 9:15-17). 

 Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é 

a minha carne, que eu darei pela vida do mundo". (João 6:51). 

 Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de 

pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão 

e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor come e bebe para sua 

própria condenação. (1 Coríntios 11:27-29). 

 Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição 

humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o Diabo. 

(Hebreus 2:14). 

 

EXAMINE-SE A SI MESMO 

 

Ao participar da Ceia do Senhor, cada um deve examinar-se a si mesmo para não perder o 

propósito do memorial e discernir de maneira correta o seu verdadeiro significado. “Portanto, todo aquele 

que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o 

sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem 

come e bebe sem discernir o corpo do Senhor come e bebe para sua própria condenação” (1 Coríntios 

http://www.bibliaon.com/versiculo/1_corintios_11_25/
http://www.bibliaon.com/versiculo/lucas_22_19-20/
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11:27-29).  A palavra "indignamente" não tem a intenção de classificar a dignidade das pessoas que 

podem ou não participar da ceia do Senhor. O propósito é conduzirmos a uma reflexão honesta no modo 

de participar. Portanto, devemos sempre estar comprometidos com a mensagem que passamos ao 

celebrarmos a Ceia do Senhor, tanto no aspecto pessoal como no testemunho as pessoas perdidas.  

“Jesus lhes disse: Eu lhes digo a verdade: Se vocês não comerem a carne do Filho do homem 

e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo o que come a minha carne e bebe o 

meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida 

e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue 

permanece em mim e eu nele” (João 6:53-56). Quando Jesus coloca essa condição, fica evidente que o 

sacrifício foi para que tivéssemos vida. Ao participarmos da Ceia do Senhor estamos afirmando essa 

verdade e tirando qualquer dúvida a respeito do autor da nossa salvação. “Quanto mais o sangue de 

Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência 

de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo! ” (Hebreus 9:14). Assim, nós, como filhos 

de Deus, podemos anunciar a vitória pela graça redentora de Jesus que morreu a nossa morte para que 

vivamos a sua vida. Tanto aqui como na eternidade. 

 

USANDO SUA BÍBLIA COMPLETE AS LACUNAS 

 

Apesar das circunstâncias contrárias, a Ceia do Senhor nos proporciona viver uma nova 

realidade de vida. Trata-se do memorial de algo real, que aconteceu na vida de todas as pessoas que 

experimentaram o poder e o amor incondicional de Jesus. “O Deus da paz, que pelo  

_______________________ eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande 

Pastor das ovelhas” (Hebreus 13:20). Agora, podemos experimentar esse mesmo poder que ressuscitou 

Jesus operando em nossas vidas, pois Seu sangue nos purifica de todo pecado. Seu corpo perfeito, sem 

pecado, foi partido em nosso lugar a fim de gerar esperança onde havia desesperança e vida onde a 

morte era o destino de todos. “E de _______________________, que é a testemunha fiel, o primogênito 

dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos  _______________________ dos 

nossos  _______________________ por meio do seu  _______________________. ” (Apocalipse 1:5). 

Assim, temos paz com Deus. Estamos unidos a Ele por meio da aliança eterna que Jesus estabeleceu. 

Por isso, não podemos deixar de declarar a sua soberania e amor que se estende a tantos quantos 

desejarem viver com Ele. “...e eles cantavam um cântico novo: "Tu és digno de receber o livro e de abrir 

os seus selos, pois foste  _______________________ e com teu  _______________________ 

compraste para Deus  _______________________ de toda tribo, língua, _______________________” 

http://www.bibliaon.com/versiculo/1_corintios_11_27-29/
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(Apocalipse 5:9). A Ceia do Senhor tem o poder de unir povos e nações, pois o sacrifício de Jesus foi 

por todos. Como diz o apostolo Paulo, “que não há grego nem judeu” diante da obra de salvação de 

Jesus. A mesa para o judeu tem um significado muito importante e representa o lugar de unidade, 

comunhão e ensino. Que valor você tem dado a Ceia do Senhor? “SENHOR, tu me sondaste, e me 

conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar; de longe entendes o meu pensamento. Cercas o 

meu andar, e o meu deitar; e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na 

minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste 

sobre mim a tua mão (…) Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração; prova-me, e conhece os meus 

pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. (Salmos” 139:1-

24). Podemos celebrar a Ceia do Senhor com cântico de vitória pois o nosso Senhor e Salvador Jesus 

morreu mas ressuscitou e está à direita do Pai intercedendo por nós. “Está vestido com um manto tingido 

e  _______________________, e o seu nome é Palavra de Deus” (Apocalipse 19:13). 

 

AGORA VOCÊ PODE RESPONDER. 

 

1 – Qual a importância da Ceia do Senhor para sua vida e o seu significado de acordo com a 

bíblia? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2 – Escolha um dos textos bíblicos usado no estudo e explique o que mais tem ligação com seu 

testemunho de vida. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3 – Qual a mensagem da Ceia do Senhor aos que ainda não são filhos de Deus? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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4 – Duas palavras de muito valor ao participarmos da Ceia do Senhor são perdão e reconciliação. 

Você concorda? Explique. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

ORANDO A PALAVRA 

 

Senhor Deus e Pai reconheço o Seu sacrifício em meu favor quando ainda andava perdido na 

minha vida de pecado. Graças te dou meu Pai, pois a cada dia tem Criado em mim um coração puro e 

renovado um espírito estável. Não me tratas com indigno, não me expulsa da tua presença, nem tira de 

mim o teu Santo Espírito. Tem me devolvido a alegria da tua salvação e me sustentado com um espírito 

pronto a obedecer. (Salmos 51:10-12). Pai de amor, tenho plena convicção que tudo isso é possível por 

causa do seu sacrifício na cruz em meu favor, e agora posso participar da Ceia do Senhor como forma 

de memorial, pois o seu corpo partido por mim é representado pelo pão, como seu sangue derramado é 

representado pelo vinho. E juntos, como igreja, podemos celebrar a nossa redenção. Senhor, Tu me 

fizeste conhecer os caminhos da vida e me enche de alegria na tua presença'(Atos 2:28). Meu 

compromisso Pai, é compartilhar essa verdade com outras pessoas que ainda não experimentaram seu 

grande amor, afinal, agora estou livre do pecado. “Porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de 

vida me libertou da lei do pecado e da morte” (Romanos 8:2). Meu Deus e Pai, participarei da Ceia do 

Senhor até o fim. Em nome de Jesus Cristo, amém. 

 

ORAÇÃO DE ENTREGA 

 

Senhor Deus e Pai, eu me rendo completamente a Ti, pois entendo que depois que ouvi a sua 

Palavra percebi o quão perdido estava nesse mundo. Agora que experimentei verdadeiramente seu 

grande amor, que gerou fé em meu coração e consciência do meu pecado é desejo do meu coração me 

entregar completamente a Ti. Em nome de Jesus, amém.  
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LIÇÃO 14 - CÉLULA – CONQUISTANDO NOSSA GERAÇÃO PARA JESUS 

 

INTRODUÇÃO 

 

Quando pensamos no processo de crescimento da igreja, a comparamos com o desenvolvimento 

de um corpo. “Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular" (1 Coríntios 12:27). Todo 

esse corpo espiritual - a igreja - é dirigido pelo próprio Jesus. “E ele Jesus Cristo é a cabeça do corpo, 

da igreja..." (Colossenses 1:18).  Dessa forma, podemos compara-la com nosso corpo físico, seu 

propósito de crescimento e reprodução da vida. Sendo assim, o objetivo de uma igreja está diretamente 

ligado à sua visão do reino de Deus tão anunciada por Jesus. “Assim como meu Pai me confiou um reino, 

eu vo-lo confio. ” (Lucas 22:29). 

Célula é a unidade estrutural e funcional comum aos seres vivos. São elas que realizam todas 

as funções fundamentais do organismo, como por exemplo, reprodução, crescimento, alimentação, 

movimentação. A célula é a menor parte de um ser vivo capaz de se desenvolver e reproduzir, onde 

residem as propriedades básicas da vida. Jesus disse. “Eu Sou a videira, vós os ramos. Aquele que 

permanece em mim, e Eu nele, esse dará muito fruto; pois sem mim não podeis realizar obra alguma” 

(João 15.5).  Nossa igreja trabalha na visão de “células”, ou seja, ela está estruturada em pequenas 

partes, que chamamos de “células”, cujo o propósito é conquistar pessoas para o reino de Deus e cuidar 

daquelas que já tem uma experiência de salvação com Jesus Cristo, afim de que essas pessoas sejam 

alimentadas espiritualmente, cresçam, se movimentem em comunhão e venham a se reproduzir de forma 

saudável. 

 

LEITURA BÍBLICA DIÁRIA 

 

 Ora, tendo Jesus entrado na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama; e com febre. E tocou-

lhe a mão, e a febre a deixou; então ela se levantou, e o servia. ” (Mateus 8:14-15). 

 E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo 

se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam; e anunciava-lhes a 

palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico, trazido por quatro. (Marcos 2:1-3). 

 Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada 

Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a 

palavra. (Lucas 10: 38-39). 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/mc/2/1-3
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  E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar, e de anunciar a Jesus Cristo. 

(Atos 5:42). 

 Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas, e 

juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e 

tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo 

salvos. (Atos 2:46-47). 

 Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde 

muita gente se havia reunido e estava orando. (Atos 12.12). 

 Vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo 

publicamente e de casa em casa. (Atos 20.20). 

 

CADA CASA UMA IGREJA 

Quando uma pessoa se coloca a disposição do reino de Deus, consequentemente coloca tudo 

que tem nessa nova dimensão de vida encontrada em Jesus Cristo, pois passa a compreender de fato 

que tudo vem Dele. Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que Ele lhe recompense?” Portanto dele, 

por Ele e para Ele são todas as coisas.  

A Ele seja a glória perpetuamente! Amém (Romanos 11: 35-36). Pensando assim, como você 

percebe a manifestação do poder na Igreja? E o que isso promove em você? Na visão de célula cada 

casa é uma igreja. Assim, a mesma unção do culto de celebração, de salvação de vidas, cura, libertação 

e restauração se manifestará nas reuniões de célula. Cada casa que se abre e recebe uma célula, com 

certeza contribui de forma incomparável com o avanço do reino de Deus. “As igrejas da província da Ásia 

enviam-lhes saudações. 

Áqüila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor, e também a igreja que se reúne na casa 

deles” (1 Coríntios: 16-19). O próprio apostolo Paulo reconhece o grande valor da igreja que se reúne 

nas casas. Por acaso você já pensou no privilégio de fazer da sua casa uma igreja? Ver ali pessoas 

confessando a Jesus como Senhor e salvador, curas acontecendo, os sinais do reino de Deus 

florescendo em sua casa e o Espírito Santo acrescentando cada vez mais pessoas. Que maravilha! 

Somente pela graça do nosso amado Pai, isso pode se tornar possível. 

CADA CRENTE UM MINISTRO 

“Vocês são Minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo, a quem escolhi” (Isaías 43:10). 

Durante toda história, Deus sempre em busca de pessoas a fim de conduzi-las a viverem por um 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/atos/2/46,47
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propósito. Porque será? Quando Deus criou Adão, deu-lhe a missão de guardar e lavrar a terra; a Noé, 

de construir a arca; Moises foi responsável por Libertar o povo da escravidão; João Batista de ser o 

precursor de Cristo pregando o arrependimento e a Jesus Cristo a missão de morrer na cruz para nos 

salvar do pecado e suas consequências.  

Quando criança, participava de uma classe de juniores chamada “Salvos para servir” que tinha 

por missão formar grupos e direciona-los para o serviço cristão. Que privilégio glorioso! Deus faz 

escolhas afim de que seus propósitos se realizem. Ele caracteriza suas escolhas com destinos pré-

estabelecido, de modo que os resultados sejam previsíveis e permanentes assim como Ele. Para isso, 

aquele que vos escolheu está pronto para ouvir e satisfazer as necessidades daqueles que são 

convocados por Ele para uma missão de vida. 

Eu escolhi a vós e vos designei para irdes e dardes fruto, e fruto que permaneça. Sendo assim, 

seja o que for que pedirdes ao Pai em meu Nome, Ele o concederá a vós. (João 15.16). Aliste-se! Você 

está sendo convocado para a grande missão de povoar o reino de Deus e despovoar o mundo que 

caminha para a perdição. 

 

ORANDO A PALAVRA COMPLETE AS LACUNAS  

Quantas vezes você já ouviu essa frase: “Jesus não escolhe os capacitados, mas capacita os 

escolhidos”. Nos dias de hoje, Ele continua a chamar e a escolher discípulos para estar em missão 

continua na proclamação do seu reino. “Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram  

_______________________ Poucos eram sábios segundo os padrões humanos; poucos eram 

poderosos; poucos eram de nobre nascimento” (1 Coríntios 1:26). O que torna uma pessoa grande ou 

pequena, não é o quanto ela faz para si mesma ou quanto faz por sua própria força, porém o quanto se 

deixa ser usada como instrumento nas mãos de Deus. “...que nos  _______________________ e nos  

_______________________ com uma santa  _______________________, não em virtude das nossas 

obras, mas por causa da sua própria  _______________________ e graça. Essa graça nos foi dada em 

Cristo Jesus desde os tempos eternos” (2 Timóteo 1:9). “Portanto, santos irmãos, participantes do 

_______________________ celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote 

que confessamos” (Hebreus 3:1).  

Queridos irmãos, tão somente sejam fortes e muito corajosos! Tenham o cuidado de obedecer a 

toda a lei que Deus ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que 

vocês sejam bem-sucedidos por onde quer que andares. Meditem nela de dia e de noite para que 

cumpram fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e vocês serão 

bem-sucedidos. Não fui eu Deus que escolhi vocês? Sejam fortes e corajosos! Não se apavore, nem se 

http://www.bibliaon.com/versiculo/1_corintios_1_26/
http://www.bibliaon.com/versiculo/2_timoteo_1_9/
http://www.bibliaon.com/versiculo/hebreus_3_1/
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desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com vocês por onde você andares. Para cada tempo da 

história, o senhor chamou um homem, ou uma mulher com missão especifica. Com o propósito de 

resgatar as pessoas perdidas a se reconciliar com Deus, agora é a nossa vez. “O Deus de toda a graça, 

que os  _______________________ para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido 

por pouco tempo, os  _______________________, os  _______________________, os fortalecerá e os 

porá sobre firmes alicerces” (1 Pedro 5:10). 

 

AGORA VOCÊ PODE RESPONDER. 

 

1 -  Como você se vê atuando nos planos de Deus, no propósito de conquistar nossa geração? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2 – Você faz parte de alguma célula? Tem contribuído para o seu crescimento?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3 – Você se vê como um futuro líder de célula? Justifique. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4 – Já pensou na possibilidade de sua casa hospedar uma célula? Justifique. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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ORANDO A PALAVRA 

 

Senhor meu Deus e Pai, graças te dou porque me escolheste para fazer parte de sua obra. Sei 

que foi simplesmente por graça e misericórdia que isso se tornou possível em minha vida. Portanto, 

Senhor, é desejo do meu coração empenhar-me ainda mais para consolidar o chamado e a eleição que 

recebi Pai Amado, pois, se agir dessa forma, jamais tropeçarei (2 Pedro 1:10).  

Pai, eu fui alcançado por que o Senhor usou outras pessoas que me amaram e obedeceram ao 

chamado. Agora estou aqui diante de ti, suplicando que me de a mesma oportunidade para alcançar 

outras pessoas. O Senhor mesmo, por meio de seu evangelho, nos chamou a fim de tomarmos posse 

da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. (2 Tessalonicenses 2:14). 

 Senhor conduza a célula que faço parte a ser benção onde está inserida, afim de que, seguindo 

a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e 

unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, a medida em que cada 

parte realiza a sua função. (Efésios).  Em nome de Jesus, amém. 

 

ORAÇÃO DE ENTREGA 

 

Senhor meu Deus e Pai, meu rendo totalmente a Ti para realização da Sua vontade. Que o 

Senhor cresça a cada dia mais em mim e por mim, porque a Sua graça se manifestou salvadora e de 

forma especial. Ela me ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, a viver de maneira 

sensata, justa e piedosa enquanto aguardo a bendita esperança: a gloriosa manifestação de meu grande 

Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou a fim de me remir de toda a maldade e purificar para si 

mesmo um filho particularmente seu, dedicado à prática de boas obras (Tito 2:11-14). Pai não afaste de 

mim o seu Espírito Santo, mas faça em mim morada permanente. 

 

Em nome de Jesus. Amém. 

http://www.bibliaon.com/versiculo/2_pedro_1_10/
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