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Lição 1: Romanos 1:16-32
Abertura: Qual é a coisa mais bonita que você já viu na natureza?
Examinando as Escrituras:
A. Em qual sentido o evangelho é o poder de Deus para salvação? (v.16)
1. Nós diz como receber salvação
2. Nos dá fé
B. Como a humanidade pode conhecer os atributos invisíveis de Deus? (v.20)
1. Através da palavra de Deus
2. Através do Filho de Deus
3. Através da criação
C. Quais são os atributos invisíveis de Deus?
1. Eterno poder
2. divindade
D. Nestes versículos qual é o resultado do pecado?
1. ira de Deus v. 18
2. castigo merecido
3. mais e maiores pecados
E. No versículo 32 o que é condenado?
1. praticar o pecado
2. aprovam aqueles que as praticam
F. Este texto (v. 24, 26,28) diz que Deus os entregou aos pecados. Quer dizer que
Deus os fez pecar? Explique.
G. Quais são alguns dos pecados mencionados neste texto?
1. idolatria v. 23
2. Homosexualidade v. 26-29
3. lista em v. 29-32
Aplicação para a minha vida:
A.

Como você se sente lendo a lista dos pecados nos versículos 29-32?
1. triste –porque me achei na lista
2. bem –Eu não pratico tais coisas
3. surpreendida- tem coisas terríveis ao lado coisas comuns
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B.

Em qual situação é mais provável que você sinta vergonha do evangelho?
1. No meu serviço
2. quando estou convidado a uma festa
3. Quando minha crianças não podem participar em eventos na escola porque
tem coisas erradas.

C.

O que pode fazer para evitar que o pecado entre e cresça na sua vida?
1. Orar
2. Estudar a palavra
3. passar tempo com Cristãos

D.

Desde que ninguém tem qualquer desculpa para não conhecer Deus, como
Cristãos devem agir no mundo?

E.

Quais são algumas maneiras em que pessoas mostram que “aprovam aqueles
que praticam” pecados?
1. Glorificando pecados do nosso passado aos nossos filhos
2. Ficar ouvindo quando alguém fala mau de um outro.
3. Ficar assistindo programas na televisão que mostra ou aprovam o pecado.

Conclusão:
1. Evangelho é o poder de Deus para Salvação
2. Ninguém tem desculpa para não conhecer Deus
3. O pecado pode entrar numa pequena abertura na sua vida e crescer.
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Lição 2: Romanos 5:1-11
Abertura: Você se lembra de uma vez quando alguém se sacrificou para te ajudar?
Examinando as escrituras:
A. Quais qualidades são produzidas através de sofrimentos? (v.3-5)
1. Perseverança
2. experiência
3. Esperança
B. Como Deus mostrou seu amor por nos? (v.8)
1. ajudou-nos
2. morreu para nos salvar
C. Qual seria a situação de pessoas sem a morte de Jesus?
1. pecadores (v.8)
2. inimigos de Deus (v.10)
3. fracos (v. 6)
D. Qual é a nossa situação com o sacrifício de Jesus?
1. Justificados (v. 9)
2. Salvos da ira de Deus (v.9)
3. reconciliados com Deus (v.10)
4. em Paz com Deus
E. O que significa ser o inimigo de Deus?
1. desobediência (pecado) é rebelião
F. Em quais sentidos estávamos fracos? (v.6)
1. incapaz de nos salvar
2. incapaz de evitar pecado
3. Sem a força de Deus para ajudar-nos nos sofrimentos
Aplicações para a minha vida:
A. Você está mais ou menos paciente do que você era 5 anos atrás?
B. Você já passou por uma dificuldade que ajudou você a crescer? Conte para o
grupo.
C. O que pode ajudar-nos a estar alegres mesmo nos sofrimentos?
1. Pensar sobre o resultado
2. Pensar sobre as promessas de Deus
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3. Lembrar do sofrimento de Cristo
D. Por quem você morreria?
1. esposa
2. filhos
3. desconhecido
4. sua sogra
E. Como o fato que Jesus deu sua vida por você ajuda nos momentos dos
sofrimentos?
Conclusão:
1. Com fé em Deus podemos crescer e até se alegrar nos sofrimentos.
2. Nos estávamos incapazes de nos salvar dos nossos pecados mas Jesus morrer por
nós.
3. Por causa da morte de Jesus por nós podemos ter esperança de uma vida eterna
sem sofrimento. Mas temos que aceitar o sacrifício dele com nossa fé e
obediência.
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Lição 3: Romanos 6:1-14
Abertura: Você já ganhou um prêmio através de um sorteio na sua vida? O que você
tinha que fazer para receber o prêmio?
Examinando as Escrituras:
A. Este texto ensina que batismo é o que?
1. Morte com Jesus v.3
2. Sepultamento com Jesus v.4
3. Ressurreição para uma vida nova v. 4
4. Morte para o pecado v.6
5. Momento em que recebemos salvação v.3-7
B. O que recebemos no batismo? (se não foi respondido com a pergunta acima)
1. nova vida/ novo começo
2. perdão dos pecados
C. Como o batismo nos liga a Cristo?
1. Nos juntamos a ele na sua morte, sepultamento e ressurreição.
2. Ele se torna nosso salvador
D. Em que momento a nova vida em Cristo começa?
1. Saindo das águas do batismo
2. com nosso ressurreição da sepultamento com Jesus nas águas.
E. Como Cristo, depois da ressurreição , era diferente do que ele era antes da sua
morte?
1. já venceu a morte uma vez para sempre
2. já ofereceu o pagamento para nossos pecados
F. Como é esta morte para o pecado? É possível pecar depois de morrer para o
pecado?
Aplicações para a minha vida:
A. Como você está se oferecendo para o serviço de Deus?
B. Se você pudesse tirar algo de sua vida e fazer aquilo de novo o que seria?
C. Seus amigos, vizinhos e colegas de trabalho percebem que você é morto para o
pecado ou não dá para ver?
D. O que você está faltando para você ter uma nova vida com Cristo?
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Conclusão:
1. No batismo morre nosso velho homem do pecado. Não devemos andar mais no
pecado.
2. Salvação é a morte do velho homem do pecado e a ressurreição do novo com
Jesus.
3. Somos salvos pela graça de Deus. Aceitamos esta grande benção através de fé e
obediência.
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Lição 4: Romanos 8:1-11
Abertura: Abertura: Você se lembra de uma vez em que você teve que escolher entre
duas coisas que quis fazer? O que você resolveu?
Examinando as escrituras:
A. Quais duas partes podem nos governar v. 4-6
1. Carne-- parte humana e pecadora
2. Espirito
B. Como o sacrifício de Jesus pode tornar-nos justos perante a Deus?
1. Nosso pecado é lavado pelo sangue de Jesus
2. Nossa divida pode ser pago.
C. Porque você acha que foi importante para Jesus vier num corpo humano?
1. para mostrar o caminho
2. para viver como o sacarifico perfeito.
D. O que significa andar segundo o Espirito? (v.4-6, 9-11)
E. O pensamento controlado por aquela parte de nos que é humana (“carne”) e 1.
pecadora traz o que?
1. Morte Espiritual
F. O pensamento controlado pelo Espirito traz o que?
1. vida v.10
2. paz
Aplicações para a minha vida:
A. Quais coisas influenciam suas decisões na vida?
1. amigos
2. dinheiro
3. família
4. Deus
B. Quais são as regras que você escolheu para sua vida?
1. Meus filhos vão ter uma educação melhor do que meu.
2. Minha família vem primeiro.
3. Servir Deus é minha prioridade
4. Faço tudo para ser confortável em termos financeiras
5. A casa tem que ser sempre limpo e meus filhos bem-educados e bemcomportados.
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C. Você consegue sempre viver dentro de suas próprias “regras”?
D. Descreva alguém governado pelo Espirito? Quais são suas caraterísticas?
E. Em que momento na sua vida você sentiu mais paz e esperança?
Conclusão:
A vida controlada pelo Espirito traz vida e paz. A vida controlada pela carne traz a
morte. Não podemos seguir ambos.
A morte de Jesus pode perdoar nossos pecados e nos faz justos perante a Deus.
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Lição 5: Romanos 8:18-27
Abertura: Conte alguma coisa que você está esperando ansiosamente?
Examinando as Escrituras:
A. Qual é a gloria que nos vai ser dada? v.18
B. O que este texto ensina sobre esperança? v.20-21
C. Quem sonda os nossos corações? v.27
D. O que Paulo quis dizer com: “não sabemos orar como devemos”?
1. Devemos melhorar nossas orações.
2. Não sabemos como pedir coisas numa maneira digno?
3. Não conseguimos comunicar a Deus nossos sentimentos e pensamentos.
E. Como o Espirito ajuda-nos segundo o texto? v. 26-27
1. Intercede
2. Comunica nossos sentimentos e pensamentos.
F. Como o Espirito é a primeira parte da promessa de Deus?
1. Temos o Espirito agora mas vamos receber a vida eterna no céu quando jesus
volta.
2. O Espirito é o sinal que vamos receber uma recompensa eterna um dia.
Aplicações para a minha vida:
A. Você vai ser mais feliz no futuro ou menos feliz? Por que?
B. Quais coisas fazem você esperar mais arduamente para a futura gloria?
1. violência
2. problemas de saúde
3. problemas de emprego
C. Como a promessa de Deus ajuda-nos superar sofrimentos?
1. Podemos saber que um dia o sofrimento vai parar.
2. Podemos contar com a presença e ajuda de Deus para superar as dificuldades.
D. O que é necessário para o Espirito ajudar você na oração?
1. é necessário orar
2. ter o Espirito habitando em nos.
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Conclusão:
1. Um futuro glorioso está esperando o Cristão fiel. As vezes pensamos que os
sofrimentos são insuportáveis e que não vale a pena tentar perseverar. Mas um
futuro com Deus é glorioso demais para comparar com os sofrimentos deste
mundo.
2. O Cristão tem o Espirito Santo como um garantia da recompensa que receberá. O
Espirito também ajuda-nos na oração, expressando nossos pensamentos e
sentimentos a Deus.
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Lição 6: Romanos 8:28-39
Abertura: Dando si mesmo uma nota de 1 a 10, com 10 sendo muito otimista e 1
sendo pessimista qual nota você daria?
Examinando as escrituras:
A. Qual é a promessa no versículo 28?
1. A vida do Cristão vai ser sem problema.
2. Tudo que acontece é a vontade de Deus
3. Que Deus vai operar em todos as situações
para o bom do Cristão
B. Tudo que acontece é a vontade de Deus? (tudo que acontece é bom?)
C. v. 31 quer dizer que qualquer coisa que o Cristão tenta vai dar certo? Explique.
D. V. 34 o que Jesus fez por nos e o que ele ainda está fazendo?
1. Morreu na cruz
2. Intercede por nos.
E. O que é necessário para vencermos todos estas coisas?
F. De acordo com o texto o que não pode nos separar do amor de Cristo e Deus?
G. V. 38 O que quer dizer poderes? (Ef. 1:21, I Pedro 3:22)
Aplicações para a minha vida:
A. O que ajuda você se sentir mais próximo de Deus?
1. lendo a palavra
2. oração
3. depois de confessar pecado e arrepender-se
4. servindo
5. Louvando Deus
6. Estando com outros cristãos
B. Nos momentos de dificuldade você normalmente acha que as coisas vão dar certo
ou errado?
C. O que nos faz sentir vitoriosas?
D. Baseada neste texto o que você diria a alguém que está se sentindo longe de
Deus?
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Conclusão:
1. Nem tudo que acontece é bom. Mas Deus é tão bom e poderoso que ele pode traz
algo bom de qualquer situação para o Cristão. Assim somos mais do que
vencedores espiritualmente.
2. Nada pode nos separar do amor de Jesus e Deus. Se Deus aparece distante a
você, tem que ser que você mudou longe dele. Mesmo que nos temos falhas Deus
nos ama.
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Lição 7: Romanos 11:33-12:2
Abertura: Conte sobre uma situação em que você se sentiu totalmente diferente do
resto das pessoas? (como um peixe fora da agua)
Examinando as escrituras:
A. O que Deus fez e está fazendo de acordo com o texto?
1. criou o mundo v. 36
2. sustenta ou mantém o mundo
B. O que aconteceria se Deus deixasse de lado o mundo?
C. O que você acha que Paulo quis dizer com a frase que ninguém pode explicar as
decisões de Deus? V. 33
D. Qual é a misericórdia que Deus mostrou por nós? 12:1
E. O que quer dizer “oferecer nossas vidas em sacrifício”? v. 1
F. Por que não devemos ser moldados por este mundo? v.2
Aplicações:
A. Quais são algumas maneiras em que Deus mostrou misericórdia por você em sua
vida?
B. Quais são algumas coisas do mundo que não podemos deixar nos influenciar?
1. televisão
2. modo de vestir
3. falta de moralidade
4. significado de sucesso
C. Como oferecemos nossas vidas como sacrifício a Deus? O que você pode fazer
agora para oferecer sua vida?
D. Sua maneira de pensar é diferente da maioria das pessoas? Como?
E. Pensando em sua vida agora, sua vida seria um sacrifício agradável a Deus?
Conclusão:
1. Deus criou tudo e mantem tudo. Não da para entender completamente a sabedoria
de Deus.
2. Não devemos nos deixar ser influenciados pelos coisas do mundo. Devemos
mudar nosso maneira de pensar. Assim nossas vidas vão ser sacrifícios agradáveis
a Deus.
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Lição 8: Romanos 12:9-21
Abertura: O que um amigo faria que você teria dificuldade de perdoar?
Introdução: Em Romanos 12:2 Paulo escreveu que devemos ter uma nova maneira de
pensar. Nos versículos 9-21 Paulo mostra mais desse novo estilo de vida.
Examinando as escrituras:
A. Como deve ser nosso amor? v. 9-13
1. Sincero
B. Em quais circunstancias devemos orar? v. 12
C. Como deveria ser nossa attitude com os que nos fazem mal? v. 17
D. Por que é importante viver em paz com todos? v. 18
E. O que quer dizer “Não permita que o mal vença a você”? v.21
Aplicações:
A. Como podemos mostrar honra a alguém?
B. Como você sabe que o amor que alguém tem é sincero?
C. O que podemos fazer para viver em harmonia uns com os outros?
D. Quando alguém faz alguma coisa ruim para você hoje, a sua reação é a mesma
que você teria 5 anos atras?
E. Pense sobre alguém que fez algo contra você. O que você pode fazer de bom para
com eles?
Conclusão:
1. Como a gente pode aprender a amor pessoas como Deus amá-las?
2. Nosso amor não deve ser na maneira do mundo, mas devemos ter o alvo de amar
como Deus ama.
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Lição 9: Romanos 13:8-14
Abertura: Quando você era criança você foi muito obediente o tempo todo ou só
quando sabia que seus pais ou professores estavam perto?
Examinando as escrituras:
A. O que Paulo fala sobre o amor? v. 8
1. é a única coisa que devemos dever.
2. é a cumprimento da lei
B. O que Paulo quer dizer com, “não fiqueis devendo nada a ninguém”? v. 8
1. Não devemos viver alem de nossos recursos.
C. Como podemos resumir a lei?
D. De que sono devemos acordar? v. 11
E. Quais são as obras das trevas? v.13
1. festas vergonhosas e bebedeiras.
2. pecado sexual
3. indecência
4. brigas
5. invejas
F. Qual dia está chegando? v. 12
1. O dia em que receberemos a recompensa no céu
2. O dia em que os pecados da escuridão será revelado e julgado.
G. Desde que o dia está chegando como devemos viver?
1. com amor por todos
2. não fazendo o mal que desejamos fazer
Aplicações:
A. Se você tivesse seguido no passado as palavras de Paulo para não dever nada a
ninguém exceto amor como sua vida seria diferente?
1. mais tranqüilo
2. menos dívida
3. eu seria mais confiável
B. Se você aplicou a regra “ame o seu próximo como você mesmo” a tudo que você
faz e fala mudaria seu comportamento? Como?
1. Eu seria mais simpático com pessoas
2. Eu escutaria mais as pessoas.
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C. Se você soubesse que o mundo terminaria daqui dois dias como você mudaria sua
agenda para amanha?
D. Mudaria seu comportamento se você soubesse que o mundo iria terminar logo?
Tem alguém de quem você precisaria pedir desculpas? Tem alguém perto de você
que precisa conhecer Jesus com quem você ainda não falou?
E. É possível que Jesus volte amanha?

SIM!

Conclusão:
1. Vamos procurar demonstrar o amor verdadeiro uns para com os outros.
2. Vamos viver o dia de hoje como se Jesus fosse voltar hoje.
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