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³6HUi�TXH�YRFr� Mi�VH�HVTXHFHX�GH�TXH� WRGRV� IRPRV�EDWL]DGRV�HP�-HVus Cristo e 
por causa disto. partilhamos com Ele a sua morte? Através do batismo, morremos 
e fomos sepultados com Ele, para que, assim como Ele foi ressuscitado pelo 
esplêndido poder do Pai, sejamos também ressuscitados para uma vida num novo 
SODQR��FRPSOHWDPHQWH�GLIHUHQWH�´ 
 
Romanos 6:3,4 
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SEMANA UM: 
 

A AUTORIDADE DA BIBLIA 
 
Esta semana você lerá passagens que demonstram que não basta somente estudar. VIVER a 
Palavra de Deus é fundamental para sua vida diária e vital para seu crescimento em Cristo. 
 
 
DIA UM 
 
1.  Antes de começar seu estudo Bíblico propriamente dito, tire alguns minutos e escreva com 

suas palavras o que seu batismo em Jesus Cristo significou para você. Por que você se 
batizou? O que isso vai significar no futuro? Se você mantiver essas anotações em um 
lugar seguro, elas irão significar muito para você no futuro. Com o passar dos anos, elas 
servirão de lembrete do sério compromisso que você assumiu no dia do seu batismo. 

 

2.   Quando você começa a viver sua vida para Deus é importante estudar a Palavra de Deus 
com o devido respeito e disposição (sede ou zelo). Colossenses 3:16 encoraja-nos a deixar 
TXH�D�3DODYUD�GH�&ULVWR�³KDELWH�ULFDPHQWH�HP�QyV´�� 

  De que maneira prática isto pode ocorrer quando você inicia sua vida em Cristo? 
 

3.   Leia Mateus 28:18. Leia várias vezes esse versículo e escreva o que a autoridade de Cristo 
significa para você. Por que Cristo tem autoridade sobre você? 

 

4.   Agora leia João 12:47-50. Que acontece com aqueles que não aceitam as palavras de 
Jesus? O que Deus deseja para nós? Como nós podemos descobrir isto? 

 

5.   É importante ter a convicção de que a Palavra de Deus é a nossa autoridade e nosso 
padrão de vida. É mais importante que qualquer coisa que possamos ter aprendido antes, 
pois Ela vem de Deus!  Sua autoridade sobre nós é absoluta. 

 

6.   Leia 2 Pedro 1:19-21. e�LPSRUWDQWH�VDEHU�TXH�D�H[SUHVVmR��³SURIHFLD�GD�(VFULWXUD´�UHIHUH-se 
a como a Bíblia foi escrita. O homem não escreveu as palavras de Deus por conta própria e 
sim por inspiração do Espírito Santo. O que o versículo 19 significa para você? 

 
 
 
DIA DOIS  
 
1 .  Comece hoje lendo 2 Timóteo 3:1-5. 
 
2.  4XDO�p�R�SUREOHPD�FRP�HVWH�WLSR�GH�UHOLJLmR�RX�³IDOWD�GH�'HXV´�GHVFULWR�DTXL? 
 
3.  Agora leia 2 Timóteo 4:1-4 para ver outro tipo de religião que não tem poder (é impotente). 

 
4.   Por que alguém iria substituir o ensinamento de Deus pelo ensinamento humano?  
  Como esta tendência pode se infiltrar em uma igreja ou religião?  
  Como isso poderia acontecer em sua vida? 
 
5. De que forma a intensa devoção à mensagem de Deus pode nos guiar para uma religião 

³SRGHURVD´ ? 
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DIA TRES 
 
1. Comece seu estudo hoje lendo 2 Timóteo 2:15. Tire alguns minutos e decore este versículo. 
 
2. O que Deus está ensinando aqui? 
 
3.  O que significa para você: 
 

x Ter grande respeito pela Palavra de Deus? 
x Manejar corretamente a Palavra de Deus? 

 
 

DIA QUATRO 
 
1.  Leia I Timóteo 4:16 H�HVFUHYD�DV�GXDV�FRLVDV�TXH�VmR�QHFHVViULDV�SDUD�³VDOYDU-se tanto a si 

PHVPR�FRPR�DRV�VHXV�RXYLQWHV´� 
 
2.   1mR� KDYHUi� SRGHU� HP� QRVVD� ³GRXWULQD´� VH� QmR� HVWLYHUPRV� YLYHQGR� D� ³YLGD´� TXH�

proclamamos. É a Palavra de Deus que nos dá a convicção, mas sua vida é que pode 
convencer que Ela é verdadeira. 

 
3 .   Leia Tito 2:1��8PD�ERD�WUDGXomR�SDUD�³Vm�GRXWULQD´�p�HQVLQR�VDGLR�� 
  Por que é importante aprender exatamente o que Deus ensina?  
  9RFr�GLULD�TXH�³YHUGDGH´�H�³Vm�GRXWULQD´�VmR�PDLV�TXH�VLPSOHVPHQWH�³VLQFHULGDGH´�"� 
  Por que a sinceridade sem a verdade é muito perigosa na religião? 
 
4.  Leia Tito l:9. O que nós seremos capazes de fazer se nos apegarmos à sã doutrina? 
 
5.   Leia I Timóteo 6:3-5 e escreva o que este versículo significa para você.  
  &RPR�p�TXH�XPD�³IDOVD�GRXWULQD´�SRGH�VH�RULJLQDU�GH�XP�FRUDomR�UXLP�RX�GH�XPD�DWLWXGH�

ruim?  Por que um coração puro é tão importante para se entender a Palavra de Deus? 
 
 
DIA CINCO 
 
1.   Leia II Timóteo 3:16-17 e Hebreus 4:12-13. Faça uma lista de todas as coisas que a Palavra 

de Deus pode fazer em nós.  
  Como a Palavra de Deus pode nos transformar? 
 
2.   É importante não apenas sabermos o que é a Palavra de Deus, mas também fazermos o 

que Ela diz. Leia Tiago 1:22-25. 
 
3.   O que acontece com a pessoa que faz o que aprendeu? Nós não podemos ser úteis para o 

ministério de Deus no mundo, se não fizermos o que Ele manda. 
 

4. Vamos ler Ezequiel 33:30-33.   Não conseguiremos entender o verdadeiro significado da 
Palavra de Deus enquanto não começarmos a praticar o que ela diz. Leia Tiago 1:22-25. 
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5.   Aqueles que não colocam em prática a Palavra de Deus irão conseqüentemente esquecer o 
que a Palavra de Deus os ensinou sobre si próprios (Tiago 1:22-25).  

  Faça uma lista das coisas que você precise mudar. 
 
DIA SEIS 
 
1.  $V�SHVVRDV� IUHT�HQWHPHQWH� WRPDP�XPD�GHFLVmR�SRUTXH�HODV� ³DFKDP´ que aquilo é mais 

correto para elas do que o que a Palavra de Deus disse.  
  O que Provérbios 14:12 quer nos lembrar? 
  
2.  Um ótimo exemplo deste problema encontra-se em I Samuel 15: 1-23. 
 
3.   Por que as atitudes de Saul foram consideradas erradas?  
  Como foi que ele tentou justificar o que havia feito?  
  Por que Deus não aceitou suas desculpas? 
 
4.  Escreva como o problema de Saul poderia ocorrer em sua vida hoje. 
 
5.   Diante do problema de Saul, qual atitude você quer ter em relação à Palavra de Deus? 
 
 
DIA SETE 
 
1.   Leia Mateus 7:21-27. Releia esta passagem várias vezes e escreva o que ela significa para 

você. Quais pessoas serão afastadas de Deus? 
 
2.   Agora leia Lucas 6:46-49.  
  O que Lucas diz a respeito daquele que constrói sua case sobre a rocha? 
 
3 .   O princípio em ambos os textos acima é o ALICERCE. Ter a atitude certa em relação à 

Palavra de Deus é o alicerce para seu crescimento no futuro. Leia e memorize Salmo l: l-3. 
e�PXLWR�LPSRUWDQWH�HVWDUPRV�³SODQWDGRV�MXQWR�j�6XD�FRUUHQWH�GH�iJXD´�� 

  Mantenha este Salmo em seu coração, medite sempre nele, responda ao seu desafio, e 
com certeza você irá crescer! 
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SEMANA DOIS: 
 

MORTO PARA SI, VIVO PARA CRISTO 
9RFr�SUHFLVD�PRUUHU�SDUD�R�VHX�³HX´�SDUD�VHU�XPD�QRYD�SHVVRD�HP�&ULVWR�-HVXV� 

 

DIA OITO 
 

1.  Leia  Lucas 9:18-26.   Leia essa passagem pelo  menos duas vezes, fazendo anotações 
sobre o que ela diz de mais importante. Explique, com suas palavras, versículos 22, 23 e 25. 

   

2.     Agora leia Lucas l 8:28-30 e preste atenção na promessa que é feita aqueles que, aceitam a  
  liderança de Jesus. Como você vê esta promessa sendo realizada em sua própria vida?   
  

3.    Estas duas passagens vão se tornar muito importantes quando você compartilha sua nova    
   fé com outras pessoas. Por que isto acontece? Tente lembrar como encontrá-las no Novo  
  Testamento e pense sobre como você pode compartilhá-las com alguém. 
 

4.    Passe algum tempo orando todos os dias. 
 
DIA NOVE 
 

1.  Comece hoje lendo Gálatas 2:19-20. Memorize estes versículos. 
 
2.   Na língua original, D� IUDVH� ³(VWRX� FUXFLILFDGR´� VLJQLILFD� QD� YHUGDGH� ³(VWRX� FUXFLILFDGR�

MXQWDPHQWH�FRP�&ULVWR´�� 
  O que significa estar crucificado com Cristo?  Qual é a mensagem deste trecho? 
 

3.   Entre outras coisas, a crucificação de Jesus significou que Ele voluntariamente desistiu do 
Seu direito de viver. Este era Seu estilo de vida - GHVLVWLU�GH�VHXV�³GLUHLWRV´��4XH�³GLUHLWRV´�
você tem a tendência de reivindicar? Quais os direitos que passamos a ter em Cristo? 

 

4.  A crucificação de Jesus significa que Ele colocou o bem das outras pessoas acima do seu 
próprio conforto.  Como você pode ter esta mesma atitude no seu dia a dia? 

 
DIA DEZ 
 

1.  Leia Romanos 6:1-14. Quando você estiver lendo este texto, cada vez que encontrar  a 
SDODYUD�³QyV´�VXEVWLWXD�SRU�³HX´�RX�SRU�VHX�QRPH� 

 

2.  1RWH�TXH��QR�QRVVR�SUySULR�EDWLVPR��QyV�HVWDPRV�³FRP�(OH´ 
1)  com Ele na morte (vs. 4,5)   2)  com Ele na ressurreição (v. 5) 
3)  com Ele na crucificação (v.6)  4)  com Ele na vida (v.8) 

 

3. Escreva algumas coisas sobre seu velho ser que fazem com que você precise morrer. 
 

4.  Anote algumas coisas que são realmente diferentes no novo ser que Deus está 
 desenvolvendo em você. 
 

5.  Como você pretende colocar o versículo 13 em prática hoje?  Seja específico.  
 
DIA ONZE 
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1.  Leia Romanos 7:14-25 veja como você irá viver esta nova vida por si próprio(a).  
 Note especialmente os versículos 24-25. 
 
2.   Agora vá para Romanos 8 para ver o contraste entre a condição do antigo ser pecador e a 

possibilidade de um novo ser. Quando você foi batizado em Cristo você recebeu o Espírito 
Santo. Leia Romanos 8.1-17.  Anote em seu caderno o que o Espírito significa em sua vida.  
Lembre-se de substituir os pronomes por seu próprio nome. 

 
DIA DOZE 
 

1.   Preocupe-se sempre com seu crescimento espiritual. Por que a submissão é tão importante 
para que haja crescimento? O que vai acontecer à pessoa que não se submete? 

 

2.   Leia Lucas 2:51-52 e Hebreus 5:7-9.  
  Qual foi a atitude fundamental que Jesus teve para que pudesse aprender e crescer? 
 

3.   Pense por um momento sobre o que Deus quer que você aprenda e faça. 
  Como é que uma atitude de submissão irá ajudar você a aprender estas coisas? 
 

4.   Você lembra ter tido uma atitude rebelde ou não submissa na sua vida passada?  
  E no presente? A Palavra de Deus nos encoraja a nos abrir com alguém. Quando nós nos 

abrimos com um irmão maduro torna-se mais facil lidar com estas atitudes e deixá-las para 
trás. Lembre-se -- uma atitude rebelde poderá destruir seu crescimento espiritual. 

 
DIA TREZE 
 

1.   Leia Romanos 12: 1-2. O que vem primeiro, o conhecimento da vontade de Deus ou a 
submissão completa do cristão? 

 

2.   Enquanto estiver lendo as escrituras abaixo, medite sobre sua mensagem, sobre deixar 
para trás o velho homem e revestir-se do novo.  Filipenses 2:14-15;  3:7-11;  4:4;  4:11-13 
 

3.   Como é que um cristão pode manter uma atitude positiva e de agradecimento mesmo 
diante de circunstâncias desanimadoras? 

 
DIA QUATORZE 
 
1 .  Leia I João 1:5- 10 com muita atenção. 
 
2.   Pense sobre a diferença entre luz e trevas. Pense na diferença entre uma sala bem 

iluminada, aberta, com muitas janelas e um porão escuro. Em um lugar as coisas estão 
expostas, você pode vê-las como elas realmente são. No outro lugar, as coisas estão 
HVFRQGLGDV�H�FREHUWDV��&RP�LVVR�HP�PHQWH��R�TXH�-RmR�TXHU�GL]HU�FRP�³DQGDU�QD�OX]´"� 

  De que modo o versículo 9 ensina como andar na luz? 
 
3.  Todos nós pecamos. Se dissermos que não, estaremos mentindo (v. 10). Mas, sabendo 

disso, algumas vezes tentamos lidar com nosso pecado encobrindo-o ou escondendo-o. 
Por que a confissão torna-se difícil para muita gente? 

 
4.   Escreva os dois resultados de andar na luz conforme está descrito no v.7.  
  Por que esta passagem é confortante?   
  O que ela nos ensina sobre nossos relacionamentos com nossos irmãos em Cristo? 
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5.   Lembre-se: Satanás trabalha nas trevas.  Portanto, quanto mais nós nos isolamos de 
nossos irmãos, fica mais fácil cair em tentação. Mas quando confessamos nossos pecados 
e os trazemos para a luz, nós tiramos de Satanás seu meio de operar em nós. 

 
 

SEMANA TRES: 
 

A GRAÇA DE DEUS 
 
DIA QUINZE 
 
1.    A graça de Deus torna possível nossa salvação. bem como nosso crescimento e 

desenvolvimento espiritual.   É a fonte de tudo que é bom em nós.  
 Leia João 1 :10-18 H�SURFXUH�D�SDODYUD�³JUDoD´� 
 
2.   O que significa demonstrar graça a alguém?  
  Por que se diz que JeVXV��R�9HUER�RX�D�3DODYUD��HVWDYD�³FKHLR�GH�JUDoD´" 
 
3.   Por que nós precisávamos de alguém como Ele que estava cheio de graça? Veja v. 16 

�³JUDoD�VREUH�JUDoD´� �WUDQVERUGDQGR�GH�JUDoD�� 
 
4.   Jesus estava cheio de graça e verdade (v. 17). Por que é importante ver que Jesus está 

cheio de ambas destas virtudes e não apenas de uma delas? 
  2�TXH�VLJQLILFD�³D�JUDoD�GH�'HXV´�SDUD�YRFr" 

 
DIA DEZESSEIS 
 

1. *UDoD�VLJQLILFD�³GDU�SDUD�DOJXpP�TXH�QmR�PHUHFH�nada aquilo que você normalmente daria 
a alguém que merece tudo´��H� LVWR�p�R�TXH�DFRQWHFH�FRQRVFR�TXDQGR�HVWDPRV�HP�-HVXV�
Cristo. Não merecemos nada mas estando n'Ele recebemos tudo. 

 
2. Leia Romanos 5:1-11.  
 Por que é tão maravilhoso e quase inacreditável que Deus tenha nos mostrado Sua graça? 

Será que merecemos o perdão, o amor e as bênçãos de Deus? 
 
3.  À luz desta passagem, por que nós não devemos ser orgulhosos, arrogantes nem 

presunçosos? 
 
4.   O versículo 2 IDOD�VREUH�³HVWD�JUDoD�QD�TXDO�HVWDPRV�ILUPHV´�� 
  De que forma o conhecimento da graça de Deus nos ajuda a ficarmos firmes? 

 
DIA DEZESSETE 
 
1.  Leia Efésios 1:3-10. 
 
2.  Nos versículos 7 e 8 HVWi�HVFULWR��³VHJXQGR�D�ULTXH]D�GD�VXD�JUDoD�TXH�'HXV�GHUUDPRX� 
  DEXQGDQWHPHQWH�VREUH�QyV´��2�TXH�VLJQLILFD�SDUD�YRFr�D�H[SUHVVmR�³GHUUDPDU� 
  DEXQGDQWHPHQWH´"�4XH�LPDJHP�HOD�OKH�Gi�GH�'HXV"� 
  Como isto difere de outras imagens de Deus que você tinha no passado? 
 
3. Esta graça que Ele derramou sobre nós deverá nos proporcionar toda sorte de bênçãos 

espirituais (v. 3).    
 Faça uma lista das bênçãos que você não teria se não fosse pela graça de Deus. 
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4.  No versículo 6 Paulo fala�� ³3DUD� ORXYRU� GD� JOyULD� GH� VXD� JUDoD´�� � Que efeitos positivos 

poderemos obter se louvarmos constantemente a Deus por sua gloriosa graça?  
 Quais serão os efeitos negativos se pararmos de louvá-lo? 
 
5.  Como você pode demonstrar às pessoas sua gratidão pela graça de Deus? 
DIA DEZOITO 
 
1.  Leia Efésios 2: 1-10. 
 
2.  Reflita sobre o significado de cada versículo deste trecho. 
 
3. 6H�DOJXpP� UDUDPHQWH�VH�HQYROYH�QR�PLQLVWpULR�GH�'HXV�SRUTXH�SHQVD�TXH� ³Mi�TXH�HVWRX�

VDOYR�SHOD�JUDoD´�H�QmR�SHODV�REUDV��QmR�Ki�QDGa mais que eu precise fazer pelo Reino de 
Deus.  O que esta pessoa não está entendendo a respeito da graça de Deus? 

 O que a graça de Deus nos leva a fazer?  Ef 2.10 
 
DIA DEZENOVE 
 
1.  Leia Filipenses 3:3-11. 
 
2. A salvação vem pela graça através da fé (Efésios  2:8-9).  O que quer dizer fé?   
 Fé é: ³considerar tudo como perda, por causa de Cristo´��)S����,8).  
 Esta atitude está crescendo em seu coração e em sua vida?  Explique. 
 
3.  Este tipo de fé não tenta se justificar diante de Deus. Não existe justificativo pelo pecado. 

Não devemos nos defendemos diante dEle, apenas nos rendemos, aceitando Sua graça e 
Seu perdão como os únicos justificativos necessários. 

 
 
DIA VINTE 
 
1.  Leia Tito 2:1 1-14. 
 
2.  $�JUDoD�GH�'HXV�VH�PDQLIHVWRX��³QRV�VDOYDQGR�H�QRV�HGXFando a renegar a impiedade  e   
 DV�SDL[}HV�PXQGDQDV´���2�TXH�Ki�GH�HUUDGR�TXDQGR�XPD�SHVVRD�GL]�TXH�TXHU�UHFHEHU�D� 
 graça de Deus, mas não permite que esta graça mude sua vida ? 
 
3.  Faça uma relação das coisas que a graça de Deus o(a) ensina a fazer e a não fazer. 
 
4.   Há alguma coisa em sua vida para a qual a graça de Deus esta lhe ensinando a dizer  
  ³QmR´" 
 
DIA VINTE E UM 
 
1 .  Leia I Coríntios 15 :9-11. 
 
2.  De que maneira você pode se colocar no lugar de Paulo nestes versículos? 
 
3. Que Paulo quiV�GL]HU�FRP�³H�D�VXD�JUDoD��TXH�PH�IRL�FRQFHGLGD��QmR�VH�WRUQRX�Ym´"��Y����� 
 
4. Por que você acha que Paulo acrescenta este último comentário no versículo 10:  
 ³7RGDYLD�QmR�HX��PDV�D�JUDoD�GH�'HXV�FRPLJR�³" 
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5. Termine esta semana de estudo tirando algum tempo para agradecer a Deus e louvá-lo por 

Sua maravilhosa graça. Pense na vida sem Deus e sem Sua misericórdia. Assegure-se de 
que não há uma atitude de autojustificação em seu coração.  Reconheça realmente que  

 ³e�SHOD�JUDoD�GH�'HXV�TXH�VRX�R�TXH�VRX´� 
SEMANA QUATRO: 

 

NÃO HA VIDA FORA DA IGREJA 
 

DIA VINTE E DOIS 
 
1. Comece hoje lendo novamente Mateus 28: 18-20, concentrando-se nos versículos 18 e 20. 

O que estes  
  versículos significam para você? (Explique com suas próprias palavras).   
  
2.     Jesus Cristo nos ensinou que a igreja é muito importante. Em Mateus  16:16-18, 
  Jesus ouviu Pedro confessar que Ele é o Cristo, o Filho de Deus; e imediatamente Jesus  
  GLVVH��³6REUH�HVWD�SHGUD�HGLILFDUHL�a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão  
  FRQWUD�HOD´� 

x Jesus viu a igreja no centro de seu plano. 
x Jesus pretendia torná-la tão forte que as forças de Satanás não poderiam vencê-la. 
x O que Jesus considerava tão importante, nós também devemos considerar de suma  

importância. 
 

3. Leia Atos 2:40-47 para ver o modelo que a igreja deveria lutar para seguir a cada dia.  
 O que mais impressiona você neste retrato da igreja primitiva? 
 

4. O que você pode fazer hoje e durante esta semana para contribuir para este tipo de vida 
entre o povo de Deus na sua congregação? 

 
DIA VINTE E TRES 
 
1.  O que as seguintes passagens lhe ensinam sobre relacionamentos no corpo?  
             João 13:34-35;  Colossenses 3:12-14;  Efésios 5:1-2; 
            Gálatas 5:6,13,14;  I Coríntios 13:1-3;   l Pedro 4:8-10 
 

2.   Leia I João 3:16. O que significa amar uma pessoa?  
  Como isto se aplica aos relacionamentos dentro da igreja? 
 

3.  Quais são os resultados de amar desta forma? 

 
DIA VINTE E QUATRO 
 

1.   3DXOR�GHVFUHYH�D�LJUHMD�FRPR�R�³&RUSR�GH�&ULVWR´��/HLD�Romanos 12:1-8 e veja como é que 
se dando primeiro a Deus leva você a se dar para outras pessoas no Corpo de Cristo. 

 

2.   Note especialmente o versículo 5 TXH�GL]��³VRPRV�PHPEURV�XQV�GRV�RXWURV´�� 
  Como é que isto vai de encontro à sua idéia de individualismo e independência? 
 

3.   Pense sobre três coisas que você pode dar a outros membros do Corpo de Cristo. 
Compartilhe esta idéia com irmãos com quem você tenha intimidade e veja a reação delas. 

 

4.   Faça uma lista de algumas coisas que você pode fazer para ajudar o Corpo de Cristo.  
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DIA VINTE E CINCO 
 

1 .   Leia Efésios 4: 1-5. Por que Deus fala tanto sobre a unidade e paz no Corpo de Cristo? 
 
2.   Leia Romanos 14:13-15:3 e veja até onde nós devemos ir e quanto nós devemos nos 

submeter a fim de manter o Corpo de Cristo unido. 
 
3.   Há alguma algo na sua vida que é tão importante que você não desistiria dela mesmo que 

estivesse impedindo as pessoas de se aproximar mais de Jesus Cristo ou de crescer nEle? 
Se houver, leia novamente Rm 14.21 e procure ajuda para esta área de sua vida. 

 
 
DIA VINTE E SEIS 
 
1.   Deus está preocupado com a unidade da igreja, mas também está preocupado com a 

pureza do Corpo de Cristo. Nós somos chamados para uma vida pura, e qualquer pecado 
que for escondido ou ignorado no Corpo de Cristo poderá destruir o poder da lgreja. 

 
2. Leia Efésios 4:17-5:14. Medite sobre estas coisas que estão descritas aqui como sendo 

impróprias para o povo santo de Deus.
 
3.  &RPR�p�TXH�R�YLYHU�FRPR�³ILOKRV�GD�OX]´�GLIHUH�GHVWD�OLVWD de coisas erradas? (5:8-10)  
  Qual é a diferença básica? 
 
4.   Você não pode julgar, mas o que você deve fazer quando vir algum irmão ou irmã caindo 

em pecado?  
  Leia Gálatas 6:1-2 e medite sobre o princípio de ajudar os outros a lidar com seus pecados. 
 
 
DIA VINTE E SETE 
 
1.   Uma de nossas maiores responsabilidades é encorajar uns aos outros no Corpo de Cristo.  
  Leia  Hebreus 3: 12-14. 
 
2.   De acordo com esta passagem, por que o encorajamento é tão importante?  
  Que tipo de encorajamento você acha que ajuda mais?  
  Qual o perigo de ficar no seu canto sem receber encorajamento dos irmãos da igreja? 
 
3.   Leia Hebreus 10:24-25. O que nós precisamos fazer para que os momentos que passamos 

juntos sejam ainda mais encorajadores?  
  Por que é desencorajador para as pessoas faltarem às reuniões da igreja? 
 
4.  Pense em três pessoas para encorajar e em como você planeja fazer isto. 
 
 
DIA VINTE E OITO 
 
1.  2�&RUSR�GH�&ULVWR�QmR�p�XP�³OXJDU�SHUIHLWR´�±- imune de problemas entre as pessoas. 
 
2.  Leia Mateus 18 :15-20 

x Como é que isto difere da forma como as pessoas geralmente lidam com seus problemas? 
x Por que a igreja teria que romper relações com a pessoa que não se arrependesse e nem 

confessasse seus pecados? Algo tão drástico é realmente necessário? (Ef 4:17-5:14) 
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3.   Determine agora em sua vida Cristã que você não irá reclamar ou fofocar por trás das 
pessoas. Estabeleça que, se houver um problema, você irá diretamente às pessoas 
involvidas para tentar resolver o problema com a ajuda de Deus. 

 
 
 

SEMANA CINCO: 
 

PUREZA DE CORAÇÃO 
 

DIA VINTE E NOVE 
 
1. Leia Provérbios 4:23��&RPR�YRFr�GHILQLULD�R�³FRUDomR´�TXH�HVWi�GHVFULWR�QHVWD�SDVVDJHP"���

2�TXH�VLJQLILFD��³JXDUGDU�R�WHX�FRUDomR´ 
 
2.   Leia I Samuel 16:1-7, preste atenção especialmente no versículo 7 Como é que a nossa 

³LPDJHP� UHOLJLRVD�RX�FRPSRUWDPHQWR´�SRGH�VHU�GLIHUHQWH�GR�TXH� UHDOPHQWH� VH�SDVVD�HP�
QRVVR�³FRUDomR´"�3RU�TXH�'HXV�VH�SUHRFXSD�WDQWR�FRP�R�FRUDomR" 

 
3 .   Leia a oração de Davi pedindo um coração puro em Salmo l39:23-24 e reserve algum 

tempo para orar sobre seu próprio coração. 
 
 
DIA TRINTA 
 
1.   Todos os grandes homens e mulheres nas escrituras tiveram que lidar com seus corações, 

mas ninguém compartilha conosco seu coração e sua luta por pureza de coração melhor 
do que Davi. O Salmo 32 e o Salmo 5l foram escritos por Davi e serão muito importantes 
durante o estudo desta semana. Leia os dois com bastante atenção neste momento.  

  Faça anotações sobre os versículos que lhe parecerem mais significativos. 
 
2.   Através destes Salmos podemos aprender lições muito valiosas sobre como chegar à 

pureza de coração e como manter um coração puro: 
 

x Devemos estar dispostos a encarar honestamente nossos pecados. 
x Devemos levar a sério suas conseqüências. 
x Devemos estar dispostos a confessar nossos pecados. 

 
3.   Por que é impossível manter um coração puro sem tratar do pecado de uma forma Bíblica? 
 
 
DIA TRINTA E UM 
 
l.  Faça uma breve revisão do estudo de ontem. Releia os Salmos 32 e 51. 
 
2.   Davi teve problemas em admitir seu pecado. Há ocasiões onde você não quer ser honesto 

consigo mesmo e admitir os seus pecados.  
  De que maneiras você tenta se enganar ou se esconder da gravidade dos seus pecados? 
 
3.   O que Davi quis transmitir quando disse que a mão de Deus pesava sobre ele? (Sl 32:4) 
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4.   e�YHUGDGHLUD�RX�IDOVD�D�DILUPDomR�GH�TXH�³D�FXOSD�QmR�DMuda de forma alguma as pessoas a 
REWHUHP�SXUH]D�GH�FRUDomR´"� Pense em por que você respondeu desta forma. 

 
5.   'DYL�GLVVH��³(X�FRQKHoR�DV�PLQKDV�WUDQVJUHVV}HV´��6DOPR��������+i�DOJXPD�iUHD�GH�VXD�

YLGD�TXH�YRFr�SUHFLVD�HQFDUDU�KRQHVWDPHQWH�H�GL]HU�³(X�VHL�TXH�HVWH�p�R�PHX�SHFDGR´"�
Por que tal honestidade é importante para sua saúde espiritual? 

 
DIA TRINTA E DOIS 
 
1.   O estudo de hoje é uma continuação dos dois últimos estudos. Leia novamente os  
  Salmos 32 e 51 
 
2.   Quando Davi reconheceu seu pecado ficou arrasado e muito arrependido.  
  O que isto significa para você? 
 
3.  'DYL�FRQIHVVRX�VHX�SHFDGR��3RU�TXH�D�FRQILVVmR�³ID]�EHP�SDUD�D�DOPD´" 
 
4.   Note que Davi confessou a Deus. Mas, fez mais que isto, escreveu este Salmo de 

confissão para ser lido e ouvido por todo Israel. 
 
5.  O que I João 1:9 nos ensina sobre confissão? 
 
6.   Leia Tiago 5:16. Você será tentado a evitar, mas lembre-se que assim como a confissão a 

Deus nos oferece perdão, a confissão aos irmãos nos oferece cura.  
DIA TRINTA E TRES 
 

1.      Nos últimos dias temos procurado formas de manter um coração puro. Agora queremos 
nos voltar especificamente para os resultados da pureza de coração.  

  Novamente, vamos considerar os Salmos 32 e 5 l:  
x Há uma grande conscientização sobre perdão e salvação.  
x Há um espírito agradecido e feliz. 
x Há um grande desejo de compartilhar esta nova felicidade e pureza. 

 
2.  Qual destes resultados você vê mais claramente em sua própria vida? 
 
3.  Quando estes frutos não são evidentes em sua vida, o que está faltando? 
 
DIA TRINTA E QUATRO 
 
1.   Após fazer este estudo sobre o coração esta semana,  por que é que nosso coração parece 

requerer um cuidado contínuo? 
 
2.   Leia atentamente I Timóteo 1:5-7.  
  2�TXH�TXHU�GL]HU�³GHVYLDQGR-se algumas pessoas... de um coração SXUR´" 
 
3.  Como é que as pessoas se desviam de Cristo? 
 
4.  Como é que nós podemos manter um coração puro e uma consciência pura? 
 
 
DIA TRINTA E CINCO 
 

1. Leia Provérbios 4:23. O que você ache que esta passagem quer dizer? 
 

2. Na vida cristã, você precisa DSUHQGHU�D�GLDJQRVWLFDU�YiULDV�FRQGLo}HV�GR�³FRUDomR´� 
x Coração duro - Provérbios 28:14 
x Coração impenitente ± Romanos 2:5 
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x Coração de incredulidade - Hebreus 3 :12 
 

3.   Quando você estiver passando por várias situações diferentes em sua vida, aprenda a 
verificar a condição do seu coração.  

  Por que é perigoso deixar-se levar por um coração ruim? 
 

4.   Pense em alguém que estimula você a ter um coração puro.  
  O que há nesta pessoa que você quer imitar? 

SEMANA SEIS 
 

FAZEI  DISCÍPULOS 
 
 
 
Como servos de Jesus nós temos o privilégio de compartilhar as boas novas com outras pessoas. 

Como é que Deus pode usar você para trazer seus parentes e amigos para a luz de Cristo? 

 
 
 
DIA TRINTA E SEIS 
 
1.  Comece esta semana lendo I Pedro 3:13-17  (principalmente vs. 15, 16).  
 
2.   Na sua opinião, qual é a idéia de cada uma destas afirmativas:  

x  ³6DQWLILFDL�D�&ULVWR��FRPR�6HQKRU��HP�YRVVRV�FRUDo}HV�´ 
x ³(VWDQGR�VHPSUH�SUHSDUDGRV�SDUD�UHVSRQGHU�D�WRGR�DTXHOH�TXH�YRV�SHGLU�UD]mR�GD�   

  HVSHUDQoD�TXH�Ki�HP�YyV�´ 
x  ³&RP�PDQVLGmR�H�WHPRU�´ 
x  ³&RP�ERD�FRQVFLrQFLD�´ 

 
3.   Pensando nestas afirmações, considere quão difícil é compartilhar sua fé com outros sem 

ter uma consciência limpa. 
 
 
 
 
DIA TRINTA E SETE 
 
1.   As últimas palavras ditas por uma pessoa (logo antes de morrer) são geralmente a coisa 

mais importante em seu coração. Veja Mateus 28: 18-20 e leia novamente sobre a grande 
comissão de Jesus Cristo antes de deixar este mundo. 

 
2.   O que significa o fato de Jesus possuir toda autoridade sobre você e sobre tudo no céu e  
  na terra? 
 
3.  Você geralmente resiste a autoridade? Por quê? 
 
4.   Jesus está enviando você ao mundo em que você vive para trazer outras pessoas para Ele. 

Quais são as pessoas em seu mundo que você gostaria que conhecessem as boas novas 
de Deus? 

  Faça uma lista dos nomes destas pessoas em seu caderno e ore por estas pessoas. 
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5. Leia Efésios 3:20-21. Com este versículo em mente, comece hoje a pedir a Deus e pensar 
em todas as maneiras nas quais Deus pode estender o amor dEle para as pessoas ao seu 
redor, através de você e sua evangelização. 

 
 
 
DIA TRINTA E OITO 
 
 
1.  Comece hoje lendo as seguintes passagens do livro de Atos: Atos 4: 16-20, 5:40-42, 8:1-4 
 
2.   O que mais impressiona você sobre estes Cristãos?  
  Por que eles estavam tão empenhados em compartilhar o evangelho com outras pessoas? 
 
3.  Peça a Deus para desenvolver em você este mesmo amor e dedicação. 
 
4.   Escreva dois lugares aonde você vai com freqüência, e depois ore para Deus ajudá-lo(a) a 

levar a mensagem dEle para as pessoas nestes lugares. 
 
 
 
 

DlA TRINTA E NOVE 
 
 
1.   Leia I Tessalonicenses 2:7-9 e note o relacionamento de Paulo para com aqueles a quem 

ele levou a Cristo. 
 
2.   Como nós podemos aprender através do exemplo de Paulo como chegar até as outras  
  pessoas? 
 
3.   Qual seria o compromisso necessário para envolver-se na vida das pessoas a este nível: 

³HVWiYDPRV�SURQWRV�D�RIHUHFHU-lhes, não somente o evangelho de Deus, mas, igualmente, 
D�QRVVD�SUySULD�YLGD��SRU�LVVR�TXH�YRV�WRUQDVWHV�PXLWR�DPDGRV�GH�QyV´��YHUVtFXOR���� 

 
4.   Alguém GLVVH�XPD�YH]��³$V�SHVVRDV�QmR�YmR�VH�LPSRUWDU�FRP�R�TXDQWR�QyV�VDEHPRV�DWp�

TXH�VDLEDP�R�TXDQWR�QyV�LPSRUWDPRV�FRP�HODV�´� 
  Como você pode mostrar às pessoas ao seu redor que você realmente se importa com 

elas? 
 
5.   Leia também João 13:34-35.  
  Como é que nossos relacionamentos dentro do Corpo irão afetar nosso testemunho diante 

das pessoas que nós queremos evangelizar? 
 
 
 
DIA QUARENTA 
 
 
1.  Leia 2 Coríntios 5.1-21. 
 
2.  Escreva pelo menos cinco coisas que esta passagem lhe ensina sobre evangelismo. 
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3.  Leia 2 Coríntios 4:7-10. O que você pode aprender com a experiência de Paulo no  
 evangelizmo? 
  
 
 
 
 
DIA QUARENTA E UM 
 
1.  Comece hoje lendo Colossenses 4:2-6. 
 
2.  Procure todas as coisas, citadas nesta passagem, que têm a ver com evangelismo. 
 
3. O qXH�3DXOR�TXHULD�GL]HU�FRP�³DSURYHLWDL�DV�RSRUWXQLGDGHV´ RX�³aproveitem ao máximo  
 WRGDV�DV�RSRUWXQLGDGHV´�HP�&O����? 
 
4. Pense em algumas oportunidades recentes que você poderia ter aproveitado se estivesse  
 mais alerto(a) e pronto(a) para falar. 
 
5.   O evangelismo não deve ocupar somente um ou dois dias da nossa semana, mas nossas 

vidas devem ser constantemente evangelísticas.  
  Como podemos nos preparar todos os dias para viver uma vida evangelística, aproveitando 

todas as oportunidades? 
 
 
DIA QUARENTA E DOIS 
 
1.  Leia com bastante atenção as palavras de Jesus em Marcos 4:26-29. 
 
2.  Agora leia as palavras de Paulo em I Coríntios 3:5-9. 
 
3.  Qual é a nossa parte em fazer discípulos? 
 
4.  Qual é a parte de Deus? 
 
5.  Por que não é correto para nós receber o crédito quando alguém é levado a Cristo? 
 
6.   Se é Deus quem muda os corações e as vidas das pessoas, por que Ele precisa que nós 

trabalhemos com Ele? 
 
7.   Leia novamente sobre as pessoas e oportunidades que você anotou esta semana. Ore a 

este respeito e assuma o compromisso de se deixar ser usado(a) pelo resto de sua vida 
para trazer pessoas para Jesus Cristo. Se chegar até as pessoas é uma grande dificuldade 
para você, confesse isto a alguém e deixe as pessoas ajudá-lo(a) a superar isto. Mas 
acredite sempre que o Senhor deseja trabalhar em sua vida e usar você para abençoar 
outras pessoas! 

 
 
 
 
 
 
 



 16 

 
 
 
 
 
 
 

SEMANA SETE 
 

UMA VIDA DISCIPLINADA 
 
DIA QUARENTA E TRES 
 

1.   Leia 2 Timóteo 1:7. Que tipo de espírito Deus nos deu?  
  Que tipo de desculpas damos, às vezes, para nossa indisciplina?  
  Estas desculpas são válidas e aceitáveis diante de Deus? 
 

2.   Com a promessa de 2 Tm 1.7, você pode ter certeza de que pode se tornar uma pessoa 
disciplinada não importando em que estágio você esteja atualmente. Decida-se agora a 
fazer as mudanças necessárias para ser um cristão cheio de poder, amor e moderação. 

 

3.   Leia 2 Timóteo 3:16-17. Qual é o papel da Palavra de Deus para nós sermos perfeitamente 
SUHSDUDGRV�H�FDSDFLWDGRV�D�WUDEDOKDU�QDV�³REUDV�GR�6HQKRU´" 

 
4. Como é que o fato de não conseguirmos ser disciplinados no nosso estudo bíblico pode 

afetar a disciplina ou controle em outras áreas? 

 
DIA QUARENTA E QUATRO   Leia I Coríntios 9:24-27.2.   Quais são algumas características da discipline? 
 

1.   Leia I Coríntios 9.24-26. 
 
2.  O que significa ser uma pessoa disciplinada?  
 

3.  Qual o propósito da disciplina? 
 

4.  Quais são algumas características da pessoa indisciplinada? 
 

5.  2�TXH�VLJQLILFD�³FRUUHU�VHP�PHWD´" 
 

6.   Há algumas áreas de sua vida que parecem ³VHP�PHWD´��TXH�QmR�HVWmR�FRQWULEXLQGR�SDUD�
chegar à meta de ser maduro(a) em Cristo? 

 
DIA QUARENTA E CINCO 
 

1.   Muitas coisas que não são erradas em si, podem se tornar erradas se não estiverem sob o 
controle de Deus. 

 

2.  Que exemplo disto Paulo nos dá em I Timóteo 6:6-11? 
 

3.   O que você fazia em excesso no passado que agora precisa ser controlado e disciplinado  
  por Deus? 
 

4.  Há algo em sua vida que, apesar de não estar errado, poderia se tornar excessivo? 
 

5.   Considere, medite, reflita e escreva como poderia ser a sua vida deixando estas diferentes 
áreas sob o controle de Deus. Mantenha esta imagem em sua mente. 
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DIA QUARENTA E SEIS 
 
1.   Ontem você leu uma passagem em I Timóteo que tratava de nossa atitude em relação ao 

dinheiro. A disciplina no uso do dinheiro nos possibilita ajudar o Reino de Deus em termos 
financeiros. E também nos dá a oportunidade de expressar nossa generosidade. 

 

2.   Leia 2 Coríntios 8: 1-7��&RPR�SRGH�DOJXpP�³VXSHUDEXQGDU�HP�JUDQGH�ULTXH]D�GD�VXD� 
  JHQHURVLGDGH´" 
 

3.  De acordo com II Coríntios 9:6-11 quais são os pontos positivos da generosidade? 
 

4.   Como devemos tomar decisões sobre dar? Você está dando com generosidade? Como 
você poderia se tornar mais generoso(a)? Quais os sacrifícios necessários para você ser 
mais generoso(a)? 

 
 

DIA QUARENTA E SETE 
 
1.   Leia 2 Timóteo 2:1-7 e reflita sobre as três analogias que Paulo use para caracterizar a vida  
  cristã. 
 

2.  Que tipo de autodisciplina envolve a vida de um soldado? 
 

3.  E de um atleta? 
 

4.  E de um lavrador? 
 

5.   Quando estivermos tentando manter esta disciplina, por que devemos manter nossos olhos 
na graça de Deus (v. 1)? 

 
 
DIA QUARENTA E OITO 
 
1.  Leia e estude Gálatas 5:22-23. 
 
2. Considere como o autocontrole contribui para com os outros atributos:  
 

x Como poderá a falta de autocontrole inibir sua habilidade de amar?  
x Como poderá a falta de autocontrole interferir com sua paz? 
x Como poderá a falta de autocontrole frustrar sua habilidade de ser amável e paciente? 

 
3.   O autocontrole é desenvolvido em nós pelo Espírito de Deus.  Isto significa que nós não 

podemos produzi-lo por conta própria. Contudo, descreva a submissão que devemos ter 
em nossas vidas se Deus for produzir estes frutos em nós. 

 
 
DIA QUARENTA E NOVE 
 
1.   Autodisciplina não só implica em como usamos nosso tempo, dinheiro e posses, mas 

também em como lidamos com nossas emoções. 
 
2.  Quais emoções mais precisam ser controladas e disciplinadas em sua vida? 
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3.   Leia Hebreus 11:8. Sem a presença de Deus, quais emoções poderiam estar fora de 
controle na vida de Abraão? Como foi que a fé colocou estas emoções sob controle? 

 
4.  Considere a mesma questão ao ler Hebreus 11: 17-19. 
 
5.   $OJXpP�GLVVH��³3HUGHPRV�R�FRQWUROH�TXDQGR�QyV�WHQWDPRV�WHU�R�FRQWUROH��H�quando não nos 

VXEPHWHPRV�D�'HXV�SHOD�Ip��´ 

SEMANA OITO 
 

O PODER DA SUBMISSÃO 
 
 

DIA CINQUENTA 
 
1.  Ao começar este estudo, considere como as escrituras nos chamam à submissão.  
 Leia as seguintes passagens e liste as áreas nas quais somos chamados a ser submissos:  
 
 Tiago 4:7.  1 Pedro 2:13-18.  I Pedro 3:1-5.   Efésios 5:21.  Hebreus 13:17.  I Pedro 5:5 
 
2.   Agora, personalize estas categorias escrevendo ao lado de cada uma, o nome de alguém a 

quem você deve se submeter (pai, professor, chefe, outro cristão, etc.) 
 
3.   É difícil para você ter uma atitude de submissão nos relacionamentos acima?   
  Por quê? 
 
4.   De que maneira o fato de ser submisso(a) corresponde ao que você sabe a respeito da 

mensagem de Jesus? 
 
 
 

DIA CINQUENTA E UM 
 
1.   Ao estudar o conceito bíblico de submissão, uma das coisas mais importantes a se 

aprender é que submissão é uma atitude. Submeter-se com ressentimento ou amargura 
tira todo o sentido da submissão. Deus não quer nossa submissão forçada. Ele quer que 
ela venha espontaneamente do nosso coração por acreditarmos nEle. 

 
2.  Jesus foi submisso. Veja em Filipenses 2:5-9. 
 
3.  Leia mais sobre a atitude submissa de Jesus em I Pedro 2:13-21. 
 
4.  Ao ver o modelo de submissão de Jesus, podemos concluir que submissão não significa: 
 

x falta de convicção 
x silêncio  
x fraqueza  
x inferioridade 

 
3.  Ao contrário, ser  submisso, como vemos no exemplo de Jesus, significa:  
 

x deixar de lado os interesses egoísticos 
x ceder seus direitos pessoais em benefício das outras pessoas 
x acreditar em Deus 
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5.  Afinal, a quem devemos ser submissos?   Leia Tiago 4:7-8. 
 
 
 
 
 
DIA CINQUENTA E DOIS 
 
1.  Você certamente está preocupado(a) com seu crescimento pessoal como cristão.  
 Por que a submissão é uma atitude tão importante para que haja crescimento?  
 O que vai acontecer com o seu crescimento se você não for submisso(a)? 
 
2.  Leia Lucas 2:51 e Hebreus 5:7-9.  
 Como foi que Jesus aprendeu? 
 
3.   O que Deus mais quer que você esteja aprendendo?  
  Como uma atitude submissa poderá ajudá-lo(a) a aprender estas coisas? 
 
4.   Em que circunstâncias você ainda mantém uma atitude de orgulho, teimosia, egoísmo, ou 

rebeldia?  
  Estas atitudes destroem seu crescimento espiritual e seu relacionamento com Deus. 
 
 
DIA CINQUENTA E TRES 
 
1. Leia I Pedro 2:13 e medite sobre estas frases:  
 

x  ³6XMHLWDL-YRV´� 
x ³D�WRGD�LQVWLWXLomR KXPDQD´� 
x ³SRU�FDXVD�GR�6HQKRU´ 

 
2.   Verdadeiro ou Falso?  
  ³4XDQGR�nós não temos uma atitude submissa não é por causa de Deus e sim por nossa 

FDXVD´�� Explique sua resposta. 
 
3.   8P� KRPHP� TXH� VH� GL]LD� FULVWmR� FHUWD� YH]� IH]� D� VHJXLQWH� DILUPDomR� ³(X�PH� Vubmeto a 

'HXV��PDV�D�VXEPLVVmR�DRV�KRPHQV�ILFD�EHP�QR�ILQDO�GD�PLQKD�OLVWD�GH�SULRULGDGHV´�� 
  O que você acha desta atitude?  
  De que forma ela diverge das escrituras? 
 
 
DlA CINQUENTA E QUATRO 
 
1.  Deus colocou alguns homens em posição de liderança na Igreja: 

x Presbíteros (Atos 20:17, 28-31; I Pedro 5:1-4; I Timóteo 3:1-7; Tito 1:5-9), também 
    chamados pastores ou bispos. 
x Hebreus 13:17 descreve nossa responsabilidade com relação a estes cristãos. 

 
2.   Como você pode mostrar que aceita a autoridade dos líderes da Igreja e que você deseja 

que o trabalho deles seja um prazer e não uma obrigação? 
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3.   Esta passagem diz que temos que concordar ou gostar de tudo que um líder faz para que 
possamos nos submeter a ele e obedecê-lo? 

 
4.   Assegure-se de que seu relacionamento com os líderes seja bom. Se houver qualquer 

sentimento de ira, ressentimento ou mágoa em você em relação a algum deles, não deixe 
de conversar e abrir seu coração para eles. Se isso não ocorrer, quais as prováveis 
conseqüências disto para a Igreja? 

 
 
DIA CINQUENTA E CINCO 
 
1.  Há ocasiões em que o cristão não deve se submeter.  
 Por exemplo. nunca devemos nos submeter quando nos pedirem para fazer algo que 

desobedeça a Deus.  
 Leia Atos 4: 18-20 e Atos 5:27-29.  
 Por que estes cristãos não se submeteram ao governo nestas situações? 
 
2.   Antes de nos recusarmos a ser submissos, há três perguntas importantes que precisamos 

fazer a nós mesmos: 
 

x Eu estou tendo uma atitude submissa ou estou apenas procurando uma desculpa para ser 
    independente e rebelde? 
x Isto é uma violação da vontade de Deus ou apenas uma violação dos meus gostos e  
    preferências? 
x Isto é uma violação da vontade de Deus ou estou apenas tendo um sentimento negativo  
    em relação à pessoa envolvida? 

 
3.   É possível recusar se submeter a algo ou alguém e ainda manter uma atitude de 

submissão?  
  Por exemplo, um homem não cristão pede à sua mulher cristã para mentir por ele.  
  Como é que ela pode se recusar a fazer isto e mesmo assim manter uma atitude de 

submissão? 
 
 
 
DIA CINQUENTA E SEIS 
 
1.   Após estudar submissão por seis dias você provavelmente terá uma idéia mais clara do 

que significa a verdadeira submissão.  
  Para terminar seu estudo leia Filipenses 2:9- 11 para ver os resultados da submissão. 
 
2.  Como foi que Deus abençoou a submissão de Jesus Cristo? 
 
3.   Como o discípulo de Jesus será abençoado através do desenvolvimento de um coração e 

de uma atitude de submissão? (Seja específico) 
 
4.   Ao terminar esta semana de estudos, passe algum tempo orando a Deus para ajudá-lo(a) a 

crescer em submissão. 
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SEMANA NOVE 
 

VITÓRIA SOBRE O PECADO 
 
 
 
DIA CINQUENTA E SETE 
 
1. Vitória sobre o pecado sempre foi o desejo de Deus para o seu povo.  
 Leia João 10:10 para ver que tipo de vida Deus quer para nós.  
 O que voFr�DFKD�TXH�VLJQLILFD�³WHU�YLGD�HP�DEXQGDQFLD´" 
 
2. Leia Marcos 5:1-20. Esta é uma imagem viva de como é a vida sem Cristo. Por um lado,  
 parece uma vida de liberdade. O homem possuído pelo demônio é livre para vagar por  
 onde quiser, ninguém o controla ou lhe diz o que fazer. Mas ele é realmente livre? 
 
3.   Leia novamente o versículo 9. Uma legião era uma unidade do Exército Romano composta 

de 6.000 homens. Este homem está sendo possuído por uma legião de desejos, ambições 
e interesses conflitantes. Um homem está falando, mas uma legião de vozes conflitantes 
estão dando suas ordens, arrastando-o para este ou aquele lado, brigando por sua 
DWHQomR��³/HJLmR´�p�D�GRHQoD�TXH�DWDFD�WRGR�KRPHP�TXH�WHQWD�YLYHU�VHP�-HVXV�� 

  Leia também Gálatas 5:16-17 (especialmente o versículo 17).  
  De que forma isto era real em sua vida antes de você se tornar cristão? 
 
4.   -HVXV�WUD]�OLEHUGDGH�jTXHOHV�DIOLJLGRV�SHOD�³6tQGURPH�GD�/HJLmR´��(OH�WUD]�RUGHP��XQLGDGH�

e propósito para as vidas confusas. A mudança que ocorre na vida de um cristão pode ter 
um efeito positivo nos outros. Leia Marcos 5:14-20 novamente. Sua vida cristã tem sido 
notada pelos outros? 

 
 
 
 
 
DIA CINQUENTA E OITO 
 
1.   Leia Salmo 36:1-2. Qual é o problema do homem descrito aqui?  
  Qual deveria ser a atitude dele em relação ao pecado? 
 
2.   Por que é improvável que você tenha vitória sobre algum pecado em sua vida até que você 

comece a odiar aquele pecado? 
 
3.   Considere seus próprios pecados. Pense sobre por que você deve desprezar e odiar estes 

pecados. O que eles fazem com a sua vida, seus relacionamentos e sua fé? 
 
4.  Leia Jeremias 6:13- 15 para ver como Deus se sente quando nós não levamos o pecado a  
 sério. 
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5.   &RPR�p�TXH�QyV� ³FXUDPRV�VXSHUILFLDOPHQWH�D� IHULGD´�� GL]HQGR� ³SD]�� SD]�� TXDQGR�QmR�Ki�
SD]´?  

  Como é que nós nos justificamos diante da seriedade das conseqüências dos nossos 
próprios pecados? 

 
 
 
DIA CINQUENTA E NOVE 
 
1.   Hoje vamos começar a ver algumas coisas que podemos fazer para superar o pecado. Mas 

lembre-se, o primeiro passo é ter a atitude certa. 
 
2.   Leia hoje todo o Salmo 119, observando cada versículo que diz como evitar ou vencer o  
  pecado. 
 
3.   Você pode notar que nossa atitude em relação à Palavra de Deus é crucial para nossa 

habilidade de vencer o pecado.  
  Para ter a vitória sobre o pecado, que atitudes devemos ter em relação à Palavra? 
 
4.   Lembre-se de que quando você for desencorajado por alguma derrota em sua vida ou 

sempre que você vir alguém desencorajado, você pode encontrar encorajamento lendo e 
meditando neste Salmo e em outras passagens da Bíblia.

 
 
DIA SESSENTA 
 
1.  Leia Tiago 1: 13-15. O que esta passagem lhe ensina sobre o progresso do pecado em 

nossas vidas? O pecado às vezes nos pega de surpresa? O que você deve fazer quando 
sentir que está sendo tentado? Deus lhe oferece uma saída? 

 
2.   Leia Filipenses 4:ó-9. Apesar de Paulo estar tratando aqui especificamente do pecado da 

ansiedade, esta passagem pode facilmente aplicar-se a qualquer pecado. 
 
3.   Por que você acha que é importante orar com ações de graça como está descrito no 

versículo 6? Como é possível ter uma atitude grata quando estamos tentando lidar com o 
pecado? 

 
4.   No versículo 8. Paulo nos diz para ocupar nossos pensamentos com tudo o que é bom. 

Como este versículo pode nos encorajar a vencer o pecado? 
 
5.   O versículo 9 diz que devemos colocar em prática o que já sabemos. Como você já sabe 

que é certo encorajar e servir em vez de ficar a toa pensando em si próprio - faça alguma 
coisa por outra pessoa. 

 
6.   Note especialmente nos versículos 7 e 9 a promessa que podemos reivindicar quando 

fizermos estas coisas. 
 
 
DIA SESSENTA E UM 
 
1.   Leia Efésios 4:17-5:21. Os versículos 22-24 nos ensinam a nos despojar do velho homem 

(pecado) e substituí-lo pelo novo. Faça uma lista das coisas do seu velho homem que 
precisam ser despojadas e das do novo homem que precisam ser vestidas em Cristo. 

 
2.   Leia Efésios 5:1-2 H�SHQVH�VREUH�D�³9LGD�GH�$PRU´�� 
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  O que o pecado faz com uma vida de amor? 
 
3.   Leia atenciosamente Efésios 5:5-7.  
  Por que é importante saber como as outras pessoas nos influenciam a pecar? 
 
4.   Leia Efésios 5:13-21. Por que é importante andar de maneira prudente?  
  Como isto pode nos ajudar a vencer o pecado? 
DlA SESSENTA E DOIS 
 
1.   Leia I Coríntios 10:13. Note as promessas que Deus nos faz a cerca da vitória sobre o 

pecado. Por que é encorajador saber que qualquer tentação que enfrentarmos é algo que 
outras pessoas já enfrentaram?  

  Você já ficou relutante em compartilhar alguma tentação em sua vida porque tinha medo de 
que ninguém o(a) entenderia?  Não estamos sós em nossa batalha contra o pecado. 

 
2.   Leia Tiago 4:7-10. Quais são algumas maneiras pelas quais podemos resistir ao Diabo?  
  Na prática, como podemos nos aproximar de Deus? 
 
3.   Leia Tiago 1:12. O que significa suportar com perseverança a provação?  
  Como podemos saber se passamos no teste? 
 
 
DIA SESSENTA E TRES 
 
1.   Como estamos terminando esta semana de estudo sobre a ³9LWyULD� VREUH� R� 3HFDGR´��

escreva algumas chaves de como vencer o pecado. 
 
2.   O que você acha destH� FRPHQWiULR�� ³(X� TXHUR� XPD� ,JUHMD� TXH� QmR� IDOH� VREUH� R� SHFDGR�

SRUTXH�SHFDGR�p�XPD�LGpLD�PXLWR�QHJDWLYD´" 
 
3.   Passe algum tempo pensando e orando sobre o poder de Deus para a ajudá-lo(a) a 

superar o pecado. Seja negativo(a) a respeito do pecado, mas positivo(a) sobre o poder de 
Deus sobre ele. Visualize a vitória de Deus em sua vida. 

 
4.  Leia I João 3:1-3 e medite sobre esta passagem. 
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SEMANA DEZ 
 

O PRIVILÉGIO DA ORAÇÃO 
 

DIA SESSENTA E QUATRO 
 

1.  Leia atenciosamente João 14:1-7. 
 

2.  Como Jesus possibilitou que você viesse ao Pai? 
 
3.   É sempre difícil conversar com alguém que você não conhece muito bem. Assim sendo, às 

vezes é difícil orar - especialmente se formos novos no nosso relacionamento com Deus.  
  A oração pode ainda não ser um costume diário. De acordo com o versículo 7, o que pode 

nos ajudar a conhecer melhor a Deus. 
 

4.   Leia Efésios 3:10-12 e Hebreus 4:14-16��1RWH�DV�SDODYUDV�³RXVDGLD´�H�³FRQILDGDPHQWH´�� 
  O que poderia acontecer na vida de um cristão que poderia destruir sua confiança em Deus 

nas orações? 
 

5.   Decida que, daqui por diante, você vai orar confiando que Deus ouvirá as suas orações. 
 
DIA SESSENTA E CINCO 
 

1.  Leia Provérbios 15:8, 29;  Tiago:5:16;  I João 3:7-8. 
 

2.  Como é definida a justiça em I João? 
 

3.  4XDO�D�OLJDomR�HQWUH�XPD�YLGD�³MXVWD´�H�XPD�YLGD�GH�RUDomR" 
 

4.   Leia Mateus 26:36-44 e I João 5:14-15. O tema nestes trechos enfatiza a idéia de sermos 
submissos a Deus em nossas orações. Deus pode realizar muitas coisas na vida de um 
cristão que orD��³QmR�VHja como eu quero, e, sim, como TX�TXHUHV´�� 

  Como é possível saber se, nas suas orações, você está sendo submisso a Deus? 
 
DIA SESSENTA E SEIS 
 

1. Nada nos ajuda mais a ver a importância da oração do que a vida de Jesus.  
 Leia Lucas 5:15-16;  6:12-13;  9:18;  11:1;  Marcos 1:32-35 
 
2.   G. 6��7KRPSVRQ�HVFUHYHX�R�VHJXLQWH�VREUH�-HVXV��³$�RUDomR�HUD�D�DWPRVIHUD�QD�TXDO�(OH�

YLYLD��(UD�R�DU�TXH�(OH�UHVSLUDYD�´�¬V�YH]HV�GL]HPRV�TXH�³(X�WHQKR�WDQWDV�FRLVDV�SDUD�ID]HU�
TXH�QmR�WHQKR�WHPSR�SDUD�RUDU´��0DUWLQKR�/XWHUR�GLVVH�FHUWD�YH]��³7HQKR�WDQWDV�FRLVD�SDUD�
fazer todo dia que se eu não passar pelo menos três horas orando antes, não consigo fazer 
WXGR´��$�RUDomR�p�D�SULRULGDGH�GH�VXD�YLGD�QR�VHX�GLD-a-dia? 
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3.   Escreva sobre o significado do exemplo de Cristo e como isto influencia as suas orações 
diárias. (Será que Ele conseguiu fazer tanta coisa em apenas três anos porque orava 
tanto?) 

 
 
DIA SESSENTA E SETE 
 
1.   Um das chaves da oração é a fé. Orar sem confiar completamente em Deus é inútil (uma 

perda de tempo). 
 
2.   Leia Josué 10:12-14 para ver como a fé leva nossas orações aos ouvidos de Deus. Deus 

ouviu Josué porque ele orou acreditando, e o sol e a lua ficaram parados. Josué pediu algo 
que era impossível, mas ele pediu ao Deus que faz possíveis todas as coisas. 

 

3.   Leia novamente, Marcos 11:22-24. Você já teve dúvidas quando estava orando? Alguma 
situação já pareceu impossível para você? O que causa dúvidas nas pessoas a respeito de 
Deus e de Sua capacidade de fazer qualquer coisa? 

 

4.   Leia Lucas 18:1-8, Tiago 1:5-8 e Salmo 34:15.  
  Em quais situações é importante lembrar estas passagens? 
 
5.  Escreva três coisas sobre as quais você quer orar com fé e confiança. 

 
DIA SESSENTA E OITO 
  

Como você deve orar? 
 

1.   Leia Mateus 6:5-8 e Lucas 5:15-16. O que estas passagens lhe ensinam sobre oração? 
 

2.   Examine a situação da sua vida. Como você pode arrumar um horário e um local para ficar 
sozinho com Deus? 

 

3.   Leia Salmo 55:17. Davi orava regularmente. Jesus sempre se retirava para orar.  
  Por que é importante ter um horário fixo para orar? O que acontece quando você não ora! 

 
4.   Leia Efésios 6:18 e I Tessalonicenses 5:17. Além da regularidade lembre-se da 

HVSRQWDQHLGDGH�� ³2UDU� VHP� FHVVDU´� VLJQLILFD� QXQFD� SDUDU� GH� RUDU�� QmR� VH� OLPLWH� D� FHUWRV�
lugares ou situações, mas orar em todas as circunstâncias  e todos os lugares - para que a 
oração se tome um hábito em sua vida. 

 
DIA SESSENTA E NOVE 
 

1.  Leia a oração em Mateus 6:7-13. 
 

2.  Faça uma lista dos vários elementos desta oração. 
 

3.   Por que é importante lembrar de louvar a Deus bem como de pedir perdão ou pedir por 
nossas necessidades diárias? 

 

4.   Leia o versículo 7. Às vezes nos podemos repetir certas frases várias vezes sem pensar no 
verdadeiro sentido das palavras - ou seja, sem fazê-lo de coração. Como nós podemos 
superar esta tendência? 

 
DIA SETENTA 
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1.   Leia Filipenses 4:4-7. A oração poderosa não vê somente a importância da oração ou a 
necessidade de fé na oração, mas também aprecia a alegria da oração. 

 

2.  Como e por que a oração pode trazer alegria? 
 

3.  O que há de errado se a oração não trouxer alegria à vida do cristão? 
 

4.   Ao terminar esta semana de estudo sobre oração, identifique seu próprio padrão de oração. 
Que mudanças você pretende fazer para que as suas orações sejam diárias, constantes, 
cheias de gratidão, alegria e fé, tudo de acordo com a vontade de Deus? 

SEMANA ONZE 
 

O FUTURO CRESCIMENTO 
 
 
DIA SETENTA E UM 
 
1.   É normal que um cristão cresça até certo ponto e depois fique estagnado?  
  Leia as seguintes passagens: 

x Hebreus 5:11-14  
x 2 Pedro 3:17-18 
x 2 Pedro 1:5-8 
x I Pedro 2:1-2 

 
2.  Leia Efésios 3:14-19. Quanto temos que aprender? Quem já aprendeu tudo? 
 
3.   Foi dito que ou os cristãos crescem ou -- como uma árvore que não está crescendo -- 

morrem. Você acha que isto é verdade?  Por quê? 
 
 
 
 
DIA SETENTA E DOIS 
 
1.   Decida Crescer. Leia Filipenses 3:7-12.  
 
  Qual é a atitude de Paulo em relação a crescimento?  
  O que você está disposto(a) a abandonar para crescer? 
 
2. Seja Específico(a). Identifique especificamente o que precisa crescer para você ser como 

Cristo. O que na sua vida está atrapalhando o seu crescimento em Cristo? 
 
3. Planeje Crescer. Esteja disposto(a) a se colocar em situações onde você irá crescer e onde 

irá depender de Deus. 
 
 Leia I Timóteo 4:7.  

x Note D�SDODYUD�³H[HUFLWD-WH´�� 
x Quando um atleta se exercita num treinamento o que ele faz para crescer? 
x Pense em áreas de sua vida nas quais o crescimento não vem tão naturalmente. 
x Como você pode exercitar-se para crescer? 

 
4.   Sonhe!  Alguém disse que uma meta é um sonho com um prazo determinado.  
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  Leia 2 Pedro 1 :3-11 e saiba que você pode ser tudo coisa que Jesus quer que você seja.  
  Qual é a promessa que o Senhor nos deu em 2 Pedro 1.3?   
  Termine hoje lendo Filipenses 1:6.  
  Quais são as metas que Deus tem para você através de Jesus Cristo? 
 
 
 
 
DIA SETENTA E TRÊS   
 
1. O que significa não estarmos crescendo? Leia as seguintes passagens e complete esta 

frase para cada uma delas: 
 
 Se eu não estiver crescendo isto significa que: 
  João 12:24___________________________________________ 
   Efésios 4: 15___________________________________________ 
  Filipenses 3 :12-14___________________________________________ 
  Hebreus 12:1-2___________________________________________ 
  I Coríntios 9:19-23___________________________________________ 
 
 
DIA SETENTA E QUATRO 
 
1.   Leia Romanos 12: 1-2. O que esta passagem lhe ensina sobre experimentar qual é à 

YRQWDGH�GH�'HXV"�$�SDODYUD� DTXL� SDUD� WUDQVIRUPDU� p�R�PHVPR�TXH� ³PHWDPRUIRVH´��(VWD�
palavra implica em uma mudança drástica - de alguma coisa para outra totalmente 
diferente. Que mudanças Deus fez em sua vida para que você pudesse conhecer mais 
claramente à vontade d'Ele? 

 
2.  Leia I Tessalonicenses 5:16-18. Considere estas três idéias: 

x Algumas coisas evidentemente não são a vontade de Deus. Outras coisa podem ser à 
vontade de Deus. 

x Mas há algumas coisas que são claramente a vontade de Deus - coisas como GOZO, 
ORAÇAO, e AÇOES DE GRAÇA. Devemos nos concentrar nas coisas que são 
claramente à vontade de Deus. 

 
3. Por que esta atitude vai ajudar você a ver outros aspectos da vontade de Deus? 
 
4. Leia Filipenses 1:9-11��9RFr�SRGH�DOLPHQWDU�VXD�KDELOLGDGH�GH�³DSURYDU�DV�FRLVDV�

H[FHOHQWHV´�GHL[DQGR�VHX�³DPRU�DXPHQWDU�PDLV�H�PDLV´� 
Assim quando você estiver tendo lutas internas e dúvidas sobre o que Deus está tentando 

dizer para você, a melhor coisa a fazer é procurar um modo de servir alguém. Como o 
VHX�DPRU�SRGH�³DXPHQWDU�PDLV�H�PDLV´�HP�VHUYLoR�H�DomR" 

 
 
DIA SETENTA E CINCO 
 
1.  Leia Jó 42:1-2 e Isaias 30:1 e considere estas conclusões: 

x Deus quer que Seu povo tenha planos dirigidos por Ele. 
x Quando o povo age assim, Deus abençoa seus planos. 

 
2. Por que muitas pessoas não têm planos para seu crescimento espiritual, mas tem muitos 

planos para seu crescimento físico e material; 
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3. Obviamente, Deus não pode fazer com que planos inexistentes sejam bem sucedidos. 

Todos nos precisamos fazer planos - planos que Deus possa abençoar. Pense sobre seus 
planos para crescimento no reino de Deus. Escreva alguns dos seus planos para crescer e 
amadurecer como cristão no próximo ano. 

 
4.  Converse com um cristão mais maduro sobre os seus planos e peça conselhos sobre como 

você pode executá-los. 
 
DIA SETENTA E SEIS 
 
1. Leia Salmo 37:1-11. Note especialmente o versículo 4 e compare os desejos do seu 

coração com o que você sabe que agrada ao Senhor. 
 
2.  Leia o versículo 5��&RPR�YRFr�SRGH�HVSHFLILFDPHQWH�³HQWUHJDU�VHXV�FDPLQKRV�DR�6HQKRU´"��

Note a promessa no versículo 6,9 e 11. 
 
3.  Leia o versículo 8.  
 2�TXH�³LUD��IXURU��H�LPSDFLrQFLD´�ID]HP�FRP�VHXV�SODnos para crescimento? 
 
4.  Que impacto você quer que a sua fé tenha em sua vida? 
 
 
 
DIA SETENTA E SETE 
 
1. Como este é o ultimo dia deste estudo dirigido, você precisa fazer seus planos para 

continuar seu estudo bíblico. 
 

x Estude um livro completo da Bíblia, versículo por versículo 
x Estude um tópico bíblico. 
x Tenha uma leitura bíblica devocional. 
x Converse com seu parceiro(a) de oração sobre seu devocional  

 
2. Para qualquer coisa que você fizer, tenha um plano específico. 
 
3. Ao terminar este estudo, lembre-se de sempre voltar aos conceitos cristãos básicos.  
 Escreva agora o que você julgou serem as coisas mais importantes que você aprendeu. 


