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Campo de Crescimento Cristão - Módulo 1 

Sou Membro 
 
 

BEM-VINDO AO SEMINÁRIO  -  SOU MEMBRO 
 
 

 Nós estamos animados porque você decidiu aprender mais sobre esta congregação 
da Igreja de Cristo em Curitiba. Este estudo é a introdução básica para a nossa Família 
Cristã. Desde que temos membros com diversas experiências religiosas, este estudo foi 
planejado para explicar com clareza quem e o que é esta congregação.  

 
 

O Seminário Sou Membro está dividido em quatro par tes  
e é ensinado por um de nossos evangelistas. 

 
 
 

A BASE PARA ESTE SEMINÁRIO: 
 

"Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos                             
santos e membros da família de Deus..." (Efésios 2:19) 

     
 
 
 
 

AS VERDADES - CHAVES 
 

1. A Igreja é uma ____________________________________________________. 
2. Deus espera que você seja _________________________________ da família cristã; 

a igreja. 
3. Um cristão sem uma família cristã, a igreja, é uma ________________________. 

 
 
A META DESTE SEMINÁRIO: 
 
 Eu vou me comprometer com ___________                 
      
             e com a ___________desta congregação! 
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O QUE FAZ ESTA CONGREGAÇÃO SER UMA FAMÍLIA? 

 
QUATRO COISAS NOS UNEM 

 
 Nossa Salvação (O que Deus fez por nós.) 
 Nosso Propósito (Por que nós existimos como congregação?) 
 Nossa Estratégia (Como nós cumprimos o nosso propósito.) 
 Nossa Estrutura (Quando e onde nós cumprimos o nosso propósito.) 

 
                                                 
 

ESBOÇO DO SEMINÁRIO 
 
PRIMEIRA PARTE:  NOSSA SALVAÇÃO (1 hora) 
 

 O que Significa ser Cristão 
 O Batismo e a Ceia do Senhor 

 
 
SEGUNDA PARTE:  NOSSOS PROPÓSITOS (1 hora) 
 

 Nosso Propósito 
 Nossa Fé 
 Nosso Estilo de Vida 

 
 
TERCEIRA PARTE:  NOSSA ESTRATÉGIA (1 hora) 
 

 A História de Como Esta Congregação da Igreja de Cristo em Curitiba Começou 
 Quem nós Estamos Tentando Atingir (Alvo) 
 Círculos de Compromisso / 4 Compromissos 
 A Estratégia desta Igreja de Cristo em Curitiba 

 
 
QUARTA PARTE:  NOSSA ESTRUTURA (1 hora) 
 

 Como é a Estrutura Desta Congregação da Igreja de Cristo 
 O que Significa ser Membro 
 E Agora? - Os Quatro Seminários 
 Um Exame Sobre Esta Congregação da Igreja de Cristo 
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Primeira Parte 
 

“Nossa Salvação” 
 
 
 

"Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois  os que em Cristo 
foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, 

homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus”. 
 

        Gálatas 3:26-28 
 
 
 

 
 

 
 
 

O QUE SIGNIFICA SER CRISTÃO? 
 

 
 A maioria das pessoas vivem a vida toda sem saber "POR QUE"? Elas vivem ano 
após ano sem nenhuma ideia de por que elas vivem, ou quais são os propósitos de Deus 
para as suas vidas. A pergunta mais básica que uma pessoa pode fazer é: “Qual é o 
significado da minha vida?” 
 
 
Todos querem ser felizes, e tentam de muitas maneiras: 
 

 Alguns procuram felicidade através de bens adquiridos. 
 Alguns procuram felicidade através de experiências de prazer. 
 Alguns procuram felicidade através do poder e prestígio. 
 

 
 Mas a felicidade verdadeira vem através do entendimento do meu  
 
      ___________________ na vida. 
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POR QUE EU ESTOU AQUI? 

 
 

1.   DEUS ME FEZ PARA QUE ELE POSSA ME _______________________. 
 

Deus disse, "Com amor eterno eu te amei." Jeremias 31:3 
 

"Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e  irrepreensíveis                   
em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, 

conforme o bom propósito da sua vontade. . ."  Efésios 1:4,5 
 

 
2.   NÓS FOMOS CRIADOS PARA______________________________DE   
      UM   RELACIONAMENTO ÍNTIMO COM DEUS E  PARA __________________ 
      O RESTO DA CRIAÇÃO DE DEUS!  ISTO NOS FAZ ESPECIAIS! 
 
"Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou. E Deus 

os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a; dominai sobre os 
peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra." Gênesis 1:27,28 

 
". . .ponham sua esperança. . . em Deus, que de tudo nos provê ricamente, para a nossa satisfação."                         

                     I Timóteo 6:17 
 

  Jesus disse, ". . . Eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente." João 10:10 
 
 
3.   QUANDO NÓS CONHECEMOS E AMAMOS A DEUS, E VIVEMOS EM 

HARMONIA COM O SEU PROPÓSITO PARA NOSSAS VIDAS, ISSO TRAZ 
BENEFÍCIOS EXTRAORDINÁRIOS PARA NÓS:  

 
 

  
 
 Este é o estilo de vida que Deus planejou para vivermos. Por que, então, a maioria 
das pessoas não é feliz? 
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QUAL É O PROBLEMA? 

 
 
1.   O HOMEM TEM O DESEJO NATURAL DE___________________________ 
 E IGNORAR OS PRINCÍPIOS  DE DEUS PARA A SUA VIDA. 
 
         "Eu vou cuidar do número um" .  " Eu vou fazer o que eu quero" .  
         "Se eu me sentir bem, eu vou fazer - não importa o que Deus diga". 
         "É a minha vida, e eu vou fazer o que eu quero". 
 
 
2.   A BÍBLIA CHAMA ESTA ATITUDE:__________________________________. 
 

"Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas; cada um se desviava pelo caminho . . ." Isaías 53:6 
 

"Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós." 
 

            I João 1:8 
 

O pecado quebra o nosso relacionamento íntimo com Deus.  
Ele nos leva a temer a Deus e a tentar viver as nossas vidas fora da Sua vontade. 

 
 

"Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus; e os vossos pecados encobrem o 
seu rosto de vós, para que vos não ouça." Isaías 59:2 

 
"Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus." Romanos 3:23 

 
 
Quando o nosso relacionamento com Deus não está certo, então temos PROBLEMAS 
em todas as áreas de nossas vidas - casamento, carreira, relacionamentos, finanças, etc. 
 
 

QUANDO PESSOAS TÊM PROBLEMAS, ELAS MUITAS VEZES TENTAM 
DIVERSAS MANEIRAS DE LIDAR COM ELES ANTES DE VOLTAR PARA DEUS. 
 

"Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte." Provérbios 16:25 
 
 
 
Mesmo que saibamos que a nossa necessidade profunda é Deus, nós, muitas vezes, 
tentamos de maneiras erradas para conhecê-Lo: 
 

 "A minha mãe era cristã, portanto eu sou cristão". 
 "Não importa no que você acredita, seja sincero". 
 "Eu vou desistir de todos os meu vícios". 
 "Eu vou trabalhar muito para ganhar a salvação". 
 "Eu vou ser religioso e ir à igreja". Página 5 
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QUAL É A SOLUÇÃO? 

 
Jesus Cristo disse: 

"EU SOU O CAMINHO, a Verdade e a Vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser POR MIM." João 14:6 
 
 Deus, em pessoa, veio à terra como ser humano para nos levar de volta para Ele 
mesmo. Se qualquer outro caminho funcionasse, Jesus Cristo não teria vindo. O Caminho é 
uma Pessoa! 

 
JESUS JÁ CUIDOU DO SEU PROBLEMA DE PECADO! 

 
"Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo                                     

Jesus nosso Senhor." Romanos 6:23 
 

Deus fez isto por nós, porque Ele nos ama e quer que nós O conheçamos. 
 

"Mas Deus demonstra seu amor por nós pelo fato de Cristo ter morrido em nosso favor quando ainda 
éramos pecadores." Romanos 5:8 

 
"Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens: o homem Cristo Jesus."               

            I Timóteo 2:5 
 

 Deus já fez a Sua parte para restaurar o nosso relacionamento com Ele. Ele tomou a 
iniciativa. Agora Ele espera por cada um de nós, individualmente, a aceitar e obedecer pelo 
que Ele fez por nós. 
                                             
 

O QUE DEUS QUER QUE EU FAÇA? 
 
 

1.    _____________________NO EVANGELHO (A MORTE, O SEPULTAMENTO,   
     E A RESSURREIÇÃO DE JESUS CRISTO). 
 

Jesus disse:  "Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas.                                                        
Quem crer e for batizado será salvo..." Marcos 16:15,16 

 
“Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho. . .que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as 
Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras." I Coríntios 15:1-4 

 
 
2. _____________________________DOS SEUS PECADOS. 
 

"O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente 
com vocês não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento." II Pedro 3:9 

 
 
3.   ____________________QUE JESUS VAI SER O SENHOR DE SUA VIDA. 
 

"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 
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4.   ___________________________________POR MEIO DO BATISMO. 
 
Jesus disse: 

"Digo-lhe a verdade: Ninguém pode entrar no Reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito." 
          João 3:3 

 
"Portanto, que todo Israel fique certo disto: Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e 
Cristo. Quando ouviram isto, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros 

apóstolos: Irmãos, que faremos? 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 2:36-38 

 
Jesus disse: 

"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 

 
 
5.   ______________________________ATÉ O FIM. 
 

"Todos os odiarão por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo." Mateus 10:22 
 

"Os que aceitaram a sua mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca                       
de três mil pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do                                  

pão e às orações." Atos 2:41,42 
 
 

 Para ser salvo e ter seus pecados perdoados e o Espírito Santo habitando em  você, 
você tem que ser batizado. 

 
 Se você quer obedecer o Evangelho hoje para se tornar filho de Deus e também 

fazer um compromisso de ser membro ativo desta congregação da igreja de Cristo, 
você pode tomar esta decisão no final deste seminário usando a folha que foi 
preparada para isso (Atos 2:41,42,47). 

 
 

A IMPORTÂNCIA DE SER BATIZADO 
 

POR QUE EU DEVO SER BATIZADO? 
 

 
1.   PARA SEGUIR O EXEMPLO ESTABELECIDO POR___________________. 
 

"Naquela ocasião Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão." Marcos 1:9 
 

 
2.   PORQUE CRISTO __________________ QUE TODOS SEJAM BATIZADOS. 
 

"Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do 
Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu 

estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos." Mateus 28:19,20 
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3.   O BATISMO DEMONSTRA QUE EU REALMENTE ____________________ 
  O EVANGELHO. 
 

"Os  que aceitaram a sua mensagem foram batizados." Atos 2:41 
 

"...e dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados." Atos 18:8 
 

"Sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos." I João 2:3 
 
 
                                 

QUAL É O SIGNIFICADO DO BATISMO? 
 
 

1.   O BATISMO ILUSTRA A ____________________,  ______________________ 
      E RESSURREIÇÃO DE CRISTO. 
 

"Pois o que primeiramente recebi, também lhes transmiti: que Cristo morreu pelos nossos pecados, 
segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras..."  

               I Coríntios 15:3,4 
 

"Isto aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele ressuscitados mediante                     
a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos." Colossenses 2:12 

 
"Então ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso                        

Senhor Jesus." II Tessalonicenses 1:8 
 

 
2.   É O COMEÇO DA MINHA _______________________COMO CRISTÃO. 
 

"Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram;                                           
eis que coisas novas surgiram." II Coríntios 5:17 

 
"Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? 

Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi 
ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova." Romanos 6:3,4 

 
 
 Somos salvos pela nossa fé obediente em Cristo, e pela graça de Deus. Quando nós 
acreditamos em Cristo, nós nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos que Jesus 
vai ser o Senhor de nossas vidas e somos sepultados na água, deixando o velho homem para 
atrás.  Então, nós somos ressuscitados da água para viver uma nova vida. 
 

"Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus; não por                    
obras, para que ninguém se glorie." Efésios 2:8,9.  (Romanos 1:5; 6:17,18) 

 
"E isto é representado pelo batismo que agora também salva a vocês - não a remoção da sujeira do corpo, 
mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus - por meio da ressurreição de Jesus Cristo." 

          I Pedro 3:21 
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3.   O BATISMO É PARA _____________________ DOS MEUS PECADOS E PARA  
      RECEBER O _____________________________ . 
 

"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 

 
 
                                    

POR QUE SER BATIZADO DESTA FORMA? 
 

 
1.   PORQUE _________________________ FOI BATIZADO DESTA FORMA. 
 

"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." Mateus 3:16 

 
 
2.   TODOS OS BATISMOS NA ____________________ FORAM POR IMERSÃO. 
 

Exemplo: ". . .Então Filipe e o eunuco desceram à água, e Filipe o batizou.                                                      
Quando saíram da água..." Atos 8:38,39 

 
 
3.   A PALAVRA "BATIZAR" SIGNIFICA _______________________NA ÁGUA. 
 

 A palavra grega "batizo" significa "mergulhar ou imergir". 
 
 
4.   O BATISMO É UM SEPULTAMENTO E UMA RESSURREIÇÃO. 
 

"Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo              
foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova.  Se desta             

forma fomos unidos  a ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança            
de sua ressurreição." Romanos 6:4,5 
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QUEM DEVE SER BATIZADO? 

 
 
1.   CADA PESSOA QUE ________________________________ EM CRISTO. 
 

"Os que aceitaram a sua mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de                                
cerca de três mil pessoas." Atos 2:41 

 
"No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do Reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, 
creram nele, e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi 

batizado, e seguia a Filipe por toda parte, observando maravilhados os grandes sinais e milagres que 
eram realizados." Atos 8:12,13 

 
 Batismo é para aqueles que tem idade suficiente e capacidade para crer no evangelho. 
A Bíblia ensina a não batizar crianças até que elas tenham a idade suficiente para crer e 
entender o significado do batismo.  É porque crianças não têm pecado, Ezequiel 18:18-20; 
28:15-16; Deuteronômio 1:39; 24:16; Números 14:29; Mateus 18:1-4. 
 
 Algumas igrejas praticam um "batismo de confirmação" para as crianças. A 
cerimônia tem o propósito de ser um compromisso entre os pais e Deus em favor da criança. 
Os pais prometem criar a criança na fé até que ela tenha idade suficiente para fazer a sua 
própria declaração de fé em Cristo. Esta tradição começou cerca de 300 anos depois que a 
Bíblia foi completada. 
 
 Isso é diferente do batismo ensinado na Bíblia, que é somente para aqueles com idade 
suficiente para crer. O batismo é uma decisão pessoal! 
 
                                       

 
QUANDO EU DEVO SER BATIZADO? 

 
 
1.    LOGO DEPOIS QUE VOCÊ ACREDITA EM CRISTO! 
 

"Os que aceitaram a sua mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de                             
cerca de três mil pessoas." Atos 2:41 

 
"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? Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe o batizou."  

          Atos 8:35-38 
 

"Eles responderam: Creia no Senhor Jesus, e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra         
de Deus, a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora noite o carcereiro os tomou e lavou suas 

feridas; em seguida, ele e todos os seus foram batizados." Atos 16:31-33 
 
 Não há razão para demorar. Logo que você decidiu seguir a Cristo com a sua vida, 
você pode e deve ser batizado. Se você esperar até você ser "perfeito", você nunca 
vai se sentir "bom o suficiente".  
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2.   A MINHA FAMÍLIA PODE SER BATIZADA TODA JUNTA? 
 
 Sim!  Se cada membro da família entende completamente o significado do batismo, e 
cada um decidiu seguir a Cristo com a sua fé no evangelho. Nós encorajamos famílias a 
serem batizadas na mesma hora. É uma expressão maravilhosa de compromisso. Crianças 
que são quase adolescentes que querem ser batizadas precisam se reunir com um dos 
evangelistas para uma conversa antes do batismo. 
 
 Portanto, é importante se lembrar que o batismo é uma decisão pessoal, e não uma 
tradição de família. Normalmente não é sábio procrastinar o seu batismo, enquanto está 
esperando os outros membros da família aceitarem a Palavra, especialmente crianças. Isso 
coloca pressão desnecessária nelas e demora a sua obediência. 
 
 
3.   O QUE DEVO VESTIR QUANDO VOU SER BATIZADO? 
 
 Nós providenciamos um lugar para se trocar e as roupas para usar durante o batismo. 
 
 
4.   EU VOU PRECISAR FALAR ALGUMA COISA? 
 
 No começo do momento de batismo uma pessoa vai explicar rapidamente o 
significado do batismo. Você vai somente responder à pergunta, "Você acredita que Jesus é 
o Cristo, o Filho de Deus e vai permitir que Ele seja o Senhor de sua vida"? Você será 
submerso na água, então você será levantado, sairá da água, e vai trocar a roupa. Depois 
você vai receber um certificado de  batismo como uma lembrança. Nós queremos incentivá-
lo a convidar todos os seus parentes e amigos para assistir ao seu batismo. 
 
 
5.  NECESSIDADE ESPECIAL? 
 
 Nós podemos batizá-lo em particular em circunstâncias especiais, de dia ou à noite, e 
qualquer dia da semana. 
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O SIGNIFICADO DA CEIA DO SENHOR 

 
 Jesus nunca pediu para os Seus discípulos se lembrarem do Seu nascimento. Mas Ele 
deu instruções a eles para lembrarem da Sua morte e ressurreição. A Ceia do Senhor é uma 
lição visível de uma grande verdade espiritual para os cristãos. 
 
 

O QUE É A CEIA DO SENHOR?  (I Coríntios 11:23-26) 
 

 
1.   ELA É UM ______________________E NÃO UM CERIMÔNIA ELABORADA. 
 

"Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei: que o Senhor Jesus, na noite em que                                       
foi traído, tomou o pão. . ."  (vs. 23) 

 
 
2.   ELA É UMA _______________________DO SACRIFÍCIO DE CRISTO. 
 

". . .e, tendo dado graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês;                             
façam isto em memória de mim." (vs. 24) 

 
 
3.   ELA É UM _________________________ DO SANGUE E CORPO DE CRISTO. 
 

"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.  Porque sempre que comerem deste                  

pão e beberem deste cálice...”  (vs. 25,26) 
 
 
4.   ELA É UMA __________________________ DA FÉ. 
 

“Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, anunciam a morte do Senhor                                
até que ele venha." (vs. 26) 

 
                    

 
QUEM DEVE PARTICIPAR DA CEIA DO SENHOR? 

 
 A Ceia do Senhor é para __________________ de Cristo, cidadãos do Reino, 
comer e beber. 
 

"Enquanto estavam comendo, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o, e deu aos discípulos, dizendo..."  
      Marcos 14:22-26 

 
". . .Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o 

beberei de novo com vocês no Reino de meu Pai." Mateus 26:26-29 
 

"Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua                                              
própria condenação." I Coríntios 11:29 
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COMO EU DEVO ME PREPARAR PARA A CEIA DO SENHOR? 

 
"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 o homem a si mesmo, e então coma do pão e                
beba do cálice." I Coríntios 11:27,28 

 
 

Através de... 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

QUANDO E COM QUE FREQUÊNCIA NÓS DEVEMOS                                              
OBSERVAR A CEIA DO SENHOR? (participar; realizar) 

 
 

A igreja do primeiro século celebrava a Ceia do Senhor no primeiro dia da semana. 
 

"No primeiro dia da semana reunimo-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo." Atos 20:7 
 
Os cristãos tomaram a ceia juntos nas suas reuniões como igreja, I Coríntios 11:17 22,33,34. 
Nós participamos da Ceia do Senhor a cada domingo de manhã na assembleia da igreja. 
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   1.  Examinar-se                                          3.  Reafirmando o seu compromisso 
        I Coríntios 11:27                                       Romanos 12:1 
  
  
   2.  Confissão dos meus pecados         4.  Restaurando Relacionamentos 
        I João 1:9        Mateus 5:23,24 
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Segunda Parte 
 

“Nossos Propósitos” 
 
 

"Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo suplico a todos vocês que concordem 
uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e, sim, que  

todos  estejam  unidos num só pensamento e num só parecer". 
 

        I Coríntios 1:10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOSSOS PROPÓSITOS 
 

 
Por que Nós Existimos Como Congregação? 
 
 O propósito desta congregação da Igreja de Cristo está baseado em duas passagens 
chaves da Palavra de Deus e está resumido numa só frase. 
 
 
OS QUATRO PROPÓSITOS DA IGREJA ESTÃO NESSAS PALAVRAS DE JESUS! 
 

 O Grande Mandamento: "Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma 
e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais 
importante é parecido com o primeiro: Ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a 
Lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas estão resumidos nesses dois mandamentos."  
Mateus 22:36-40 

 
 A Grande Comissão: "Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os 

em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes 
ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos." Mateus 28:19,20 
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 "Amar a Deus com todo o coração" é MAGNIFICAR o Seu Nome! 
 "Amar os outros como você ama a você mesmo" é MINISTÉRIO! 
 "Ir e fazer discípulos" é a MISSÃO de fazer novos seguidores de Cristo! 
 "Ensiná-los tudo" é MATURIDADE! 

 
 
 

Nosso LEMA que nos guiará a cumprir os propósitos de Deus! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Uma Família em Cristo, Comprometida a . . .   ". . .obedecer a tudo que eu (Jesus) lhes 
ordenei".  Somos filhos de Deus, comprometidos a ser uma família que segue Jesus. 
 
 
Viver para Deus . . .   "Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com 
toda a mente". Estamos vivendo vidas que são sacrifícios vivos para adorar a Deus em tudo o 
que fazemos. 
 
 
Valorizar um ao outro . . .    "Ame os outros como você ama a você mesmo".  Estamos 
exercendo os nossos dons para servir um ao outro com o amor de Cristo.  
 
 
Vencer Curitiba e o mundo para Cristo.   "Vão e façam discípulos de todas as nações". 
Estamos levando o Evangelho para todos! 
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 Uma Família em Cristo, Comprometida a 

  V ___________  para Deus 

  V _________________ um ao outro e 

  V _______________ Curitiba e o mundo para Cristo! 
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POR QUE ESTA CONGREGAÇÃO DA IGREJA DE CRISTO                                                  

EM CURITIBA EXISTE? 
 

    
   1.   PARA ___________________ A PRESENÇA DE DEUS  (magnificar o Seu Nome) 
 
   2.   PARA ___________________ O AMOR DE DEUS  (ministério) 
 
   3.   PARA ___________________ A PALAVRA DE DEUS  (missão) 
 
   4.   PARA ___________________ O POVO DE DEUS  (maturidade) 
 
 
 
1.   NÓS EXISTIMOS PARA CELEBRAR A PRESENÇA DE DEUS. 
 
 

      MAGNIFICANDO O SEU NOME: _____________________________________. 
 
Jesus lhe disse: 

“Retire-se, Satanás! Pois está escrito: Adore o Senhor seu Deus e sirva somente a ele." Mateus 4:10 
 

"No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o                   
Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário 

que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." João 4:23,24  
 
 

Três Palavras Que Descrevem O Nosso Louvor 

  
 "Celebração"                                "Inspiração"                               “ Preparação" 
 Salmos 122:1                               Isaías 40:31                             Efésios 4:11-12 
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        Expressões de Louvor 
 

 Cantando (Efésios 5:19) 
 Compromisso (Romanos 12:1-2) 
 Orando (Salmos 95:6) 
 Ouvindo a Palavra (João 17:17) 
 Dando a oferta (I Coríntios 16:1-2) 
 Batismo (Romanos 6:3-4) 
 Meditando (Habacuque 2:20) 
 Ceia do Senhor (I Coríntios 11:23-26) 
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2.   NÓS EXISTIMOS PARA COMUNICAR A PALAVRA DE DEUS. 
 
      A MISSÃO É EVANGELISMO __________________________________________. 
 

"A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus                       
se tornasse conhecida..." Efésios 3:10 

 
"Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 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"? Romanos 10:13,14 
 
 
 
POR QUE ESTA CONGREGAÇÃO JAMAIS DEVE PARAR DE CRESCER? 

 
 

1.   PORQUE ___________________________________________________________! 
 

"O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é                     
paciente com vocês não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento."             

II Pedro 3:9.  ( II Coríntios 5:14,  Lucas 15:3-10,  Mateus 9:12-13) 
 
 2.   PORQUE ___________________________________________________________! 
 

"Então o senhor disse ao servo: Vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a                       
minha casa fique cheia." Lucas 14:23 

 
". . .serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra."  

         Atos 1:8 
 
3.   PORQUE ____________________________________________________________! 
 

"... a Cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentando e unido por seus ligamentos e juntas, efetua               
o crescimento dado por Deus." Colossenses 2:19 

 
"E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do                           

Hades não poderão vencê-la." Mateus 16:18 
 

         
Desculpas Para Não Crescer Que Não São Bíblicas: 

 
 "Deus não está interessado em números". 
 "A nossa igreja quer qualidade e não quantidade". 
 "As Igrejas Grandes são impessoais". 

 
 

Nós acreditamos que esta congregação deve crescer  
_________________ e _________________ ao mesmo tempo. 
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3.   NÓS EXISTIMOS PARA EDUCAR O POVO DE DEUS. 
      CRESCIMENTO PARA TER MATURIDADE:  
     ____________________________________________. 
 

"Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a  maturidade..."  
        Hebreus 6:1 

 
"Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo." II Pedro 3:18 

 
Deus deu alguns "para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos               

para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos...                            
à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo..." Efésios 4:11-13 

 
 

ESTE É O PROPÓSITO DO CAMPO DE CRESCIMENTO CRISTÃO! 
 
 
 
4.   NÓS EXISTIMOS PARA DEMONSTRAR O AMOR DE DEUS. 
 
      MINISTÉRIOS: ______________________________________________________ . 
 

"Com isto todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros."  
João 13:35.  ( I João 3:16,17, Mateus 25:35-40, Hebreus 13:16, Romanos 12:13) 

 
 
 A batida do coração desta congregação da igreja de Cristo em Curitiba são os nossos 
_____________________ e ______________. Cada membro precisa fazer parte de um 
grupo pequeno e pelo menos um ministério. 
 

"Há diferentes tipos de dons, mas o espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios,                                  
mas o Senhor é o mesmo. . .Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente,                            

é membro desse corpo." I Coríntios 12:4-5,27 
 
  
 

NESTA CONGREGAÇÃO  
DA IGREJA DE CRISTO EM CURITIBA 

 
 Cada membro é um:  
 
 Cada tarefa é:  
 
 Cada membro é uma nota “10” em: 
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NOSSA FÉ DE ACORDO COM A BÍBLIA 
 

 O Que A Bíblia Nos Ensina 
 

 

 Nas crenças essenciais - nós temos união. 
 

"Há um só corpo e um só Espírito - assim como vocês foram chamados numa só esperança quando 
vocacionados - um só Senhor,  uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, 

por meio de todos e em todos." Efésios 4:4-6 
 
 Nas crenças não essenciais - nós temos liberdade. 
 

"Aceitem ao que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. . .Quem é você para julgar o servo 
alheio? É para o seu senhor que ele está de pé ou cai. E ficará de pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. 

. .Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. . .Assim, seja qual for seu modo de crer a 
respeito destas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Bem-aventurado é o homem que não se 

condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida é condenado. . .e tudo que não provém de fé é 
pecado." Romanos 14:1,4,12,22,23 

 
 Em todas as nossas crenças - nós mostramos amor. 
 

"Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha                       
uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei." I Coríntios 13:2 

 
 
             AS CRENÇAS BÍBLICAS ESSENCIAIS QUE NOS UNEM: 
 
1.   SOBRE DEUS 
 

 Deus é o Criador e Soberano do universo. Ele tem existido eternamente em três 
pessoas: o Pai, o Filho, e o Espírito Santo. Estes três são iguais e são um só Deus. (Gênesis 
1:1,26,27; 3:22; 11:7; Salmos 90:2; Mateus 28:19; I Pedro 1:2; II Coríntios 13:13). 
 
2.   SOBRE JESUS CRISTO 
 

 Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é igual ao Pai. Jesus viveu uma vida humana sem 
pecado e ofereceu a Si mesmo como o sacrifício perfeito pelos pecados de todas as pessoas, 
com a Sua morte na cruz. Ele ressuscitou dos mortos depois de três dias para demonstrar o 
Seu poder sobre o pecado e a morte. Ele subiu para a glória dos céus, está reinando no Seu 
reino/igreja e vai voltar um dia para entregar o Seu Reino ao Deus e Pai.  (Mateus 1:22,23; 
Isaías 9:6; João 1:1-5,14; 10:14-30; Hebreus 4:14,15; I Coríntios 15:3,4,24; Romanos 1:3,4; Atos 1:9-
11; Colossenses 1:13,14; I Timóteo 6:14,15; Tito 2:13). 
 
3.   SOBRE O ESPÍRITO SANTO 
 

 O Espírito Santo é igual ao Pai e ao Filho de Deus. Ele está presente no mundo para 
mostrar aos homens, pela Palavra, a necessidade de Jesus Cristo em suas vidas. Ele também 
habita dentro de cada cristão desde o momento de sua salvação. Ele ajuda o cristão a viver a 
vida cristã. Ele dá para todos os seguidores um dom espiritual quando eles são salvos. 
Como cristãos nós procuramos viver debaixo de Seu controle todos os dias.                          
(II Coríntios 3:17; João 16:7-13; 14:16,17; I Coríntios 3:16; Efésios 1:13; Gálatas 5:22-25; 
Efésios 5:18; Romanos 8:9-17). Página 19 
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4.   SOBRE A BÍBLIA 
 

 A Bíblia é a Palavra de Deus. Ela foi escrita por autores humanos, guiados pelo 
Espírito Santo. Ela é a única fonte de verdade espiritual para as crenças cristãs e a vida. 
Desde que foi inspirada por Deus, ela é a verdade sem nenhum erro. Ela contém toda a 
verdade revelada ao homem.  (II Timóteo 3:16; II Pedro 1:20,21; II Timóteo 1:13; Salmos 
119:105,160; 12:6; Provérbios 30:5; João 16:13; Efésios 3:3-5; Apocalipse 22:18,19). 
 
5.   SOBRE SERES HUMANOS 
 

 As pessoas são feitas à imagem espiritual de Deus, para ser como Ele em caráter. As 
pessoas são os objetos principais da criação de Deus. Embora toda pessoa tenha o potencial 
de fazer o bem, todas acabam tomando a decisão de pecar, uma atitude de desobediência 
para com Deus. Esta atitude separa as pessoas de Deus e causa muitos problemas na vida.  
(Gênesis 1:27; Salmos 8:3-6; Isaías 53:6; Romanos 3:23; Isaías 59:1,2). 
 
6.   SOBRE SALVAÇÃO 
 

 A Salvação é um presente gratuito de Deus para conosco, mas nós devemos receber a 
Sua graça. Nós não podemos ganhar ou merecer a salvação. Somente a fé obediente no 
sacrifício de Jesus na cruz para nos perdoar, pode salvar alguém da penalidade do pecado. 
Nós devemos nos arrepender de nossa vida governada por nós mesmos, e seguir Jesus como 
o nosso Senhor. A Vida Eterna começa no momento que alguém nasce de novo, da água e 
do Espírito, no batismo, pela fé em Cristo.  (Romanos 6:23; Efésios 2:8,9; João 3:3-5; 14:6; 1:12; 
Tito 3:3-5; Gálatas 3:26,27; Romanos 5:1; 6:3-4; Atos 2:38; Marcos 16:15,16). 
 
7.   SOBRE A SEGURANÇA DE SUA SALVAÇÃO 
 

 Porque Deus nos deu a vida eterna por Jesus Cristo, o discípulo verdadeiro pode ter 
certeza de sua salvação por toda a eternidade. A salvação é mantida pela graça e poder de 
Deus e pela vida submissa do cristão. Nós temos o desafio de ser fiéis até a morte. Enquanto 
nós tentamos fazer o que é correto, Deus está nos perdoando nossos pecados 
constantemente.  (João 10:29; 8:31; Apocalipse 2:10; II Timóteo 1:12; Hebreus 7:25; 10:10,14; I 
Pedro 1:3-5; I João 1:7-9; 5:13; Mateus 10:22; Romanos 8:35-39). 
 
8.   SOBRE A ETERNIDADE 
 

 As pessoas foram criadas para existirem para sempre. Nós vamos existir eternamente 
separados de Deus pelo pecado ou eternamente com Deus pelo perdão e pela salvação. Ficar 
eternamente separado de Deus é ir para o Inferno. Ficar eternamente unido a Ele é a Vida 
Eterna. O Céu e o Inferno são lugares de verdadeiros de existência eterna.  (João 3:16; I João 
2:25; 5:11-13; Romanos 6:23; Apocalipse. 20:15; Mateus 25:44,46; Lucas 16:19-31).  
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NOSSO ESTILO DE VIDA 
 

O Que A Bíblia Nos Ensina A Praticar 
 
 
 

As crenças não valem muito, a menos que elas sejam transformadas em ações.  
 
 Baseado no que a Bíblia ensina nós acreditamos que estas 7 AÇÕES sejam 
importantíssimas: 
 
 
1.   A Bíblia como a nossa única autoridade. 
 

"Toda 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."  

        II Timóteo 3:16,17 
 
 Desde que a Palavra de Deus é a única autoridade da verdade e de confiança, nós 
aceitamos a Bíblia com o nosso manual de vida. A nossa primeira pergunta quando 
enfrentamos uma decisão é, "O que a Bíblia diz"? Nós praticamos a leitura da Bíblia todos 
os dias, estudo Bíblico, e memorização da Bíblia. A Bíblia é a base de tudo que 
acreditamos. 
 
 
2.   Autonomia de cada igreja local. 
 

"Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja; é o princípio e o primogênito dentre os mortos,                                     
para que em tudo tenha a supremacia." Colossenses 1:18 

 
 Cristo é a cabeça da igreja; não é nenhuma pessoa, grupo, ou organização religiosa. 
Enquanto reconhecemos o valor de associação e cooperação com outros grupos de cristãos, 
nós acreditamos que cada congregação local deve ser independente e não controlada por 
uma central humana. 
 
 
3.   Sacerdócio de todos os discípulos. 
 

"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." I Pedro 2:9 

 
 A Bíblia ensina que cada cristão é chamado para o serviço cristão "tempo integral", 
indiferente de sua vocação. Nós praticamos a verdade, que cada cristão, é um ministro 
através do encorajamento a todo membro em achar o seu lugar de serviço e ministério. Cada 
cristão tem acesso direto a Deus por meio da oração e da leitura Bíblica. 
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4.   Oferta 
 

"Todavia, assim como vocês se destacam em tudo: na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação 
completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir."  

         II Coríntios 8:7 
 
 Nós praticamos o ato de contribuir para sustentar o Corpo de Cristo, a igreja, como 
Deus mandou. No Velho Testamento, pelo menos 10% da renda era dada a Deus. Deus 
espera de nós, cristãos do Novo Testamento, a dar com liberalidade de acordo com a nossa 
prosperidade. Deus ama a quem dá com alegria e promete cuidar de todas as nossas 
necessidades. 
 
 
5.   Imersão 
 

"Isto aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele ressuscitados                         
mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos." Colossenses 2:12 

 
 Nós praticamos batismo por imersão, isto é, a pessoa é imersa na água - a maneira 
que Jesus foi batizado, e a maneira que a Bíblia manda. 
 
 
6.   Uma Vida Guiada Pelo Espírito Santo 
 

"Os que vivem segundo a carne têm suas mentes voltadas para o que a carne deseja; mas os que                                  
vivem de acordo com o Espírito têm suas mentes voltadas para o que o Espírito deseja. A inclinação                 

da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz." Romanos 8:5,6 
 
Jesus disse:  

"Eu sou a videira; vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá                                   
muito fruto; pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma." João 15:5 

 
 A Bíblia ensina que a única maneira de viver a vida cristã é pelo poder de Deus 
dentro de nós. Portanto, nós procuramos a prática da dependência diária no Espírito de Deus 
para nos ajudar a fazer o que é correto. (Filipenses 2:13; Efésios 5:18) 
 
 
7.   Falar aos outros sobre Cristo 
 

"...Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da                                     
esperança que há em vocês." I Pedro 3:15 

 
 É responsabilidade de cada cristão compartilhar as Boas Notícias com aqueles que 
Deus põe em nosso caminho. Nós falamos de nossa fé em Cristo, convidando amigos às 
assembleias da igreja, grupos de C.A.S.A. e estudos Bíblicos dos Princípios Básicos da Fé 
Cristã. 
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Terceira Parte 
 

“Nossa Estratégia” 
 
 

"Para com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para                      
com todos, para de alguma forma  salvar  alguns.  Faço tudo isso por causa do                                                

evangelho, para ser co-participante dele”   
 

       I Coríntios 9:22-23 
 
 
 

 

 
 

ALGUNS ALVOS DESTA CONGREGAÇÃO: 
 

 Construir o prédio principal. (1998-1999) 
 
 Treinamento intensivo de líderes. (1997-2002) 
 
 Começar a retirada dos missionários pouco a pouco. (1998) 
 
 Um evangelista sustentado tempo integral pela congregação. (1998) 
 
 Outros obreiros sustentados pela congregação. Um para cada 150 membros. (2000) 
 
 Completar a campanha financeira para o prédio, “Construindo O Futuro”. (2001) 
 
 Começar a plantar outras congregações no estado do Paraná. (2002) 
 
 Nomear presbíteros, diáconos e evangelistas nesta congregação. (2011)  
 
 Ter uma congregação de 1.000 membros com presbíteros, diáconos, evangelistas e     

professores. 
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A HISTÓRIA DA IGREJA DE CRISTO NO CENTRO  
 
1986 -  Dia 13 de agosto, as famílias Langley, Nalley e Freitas chegaram para plantar 
 uma congregação na área central da cidade. 
1987 -  Dia 18 de outubro aconteceu o primeiro culto no Colégio Camões na esquina da 
 Rua XV com a Rua Dr. Muricy. 
1987 -  Em novembro, a Escola da Bíblia abriu, quase na esquina da Rua XV com a Rua 
 Marechal Floriano Peixoto. 
1988 -  Os resultados do primeiro ano do evangelismo foram 35 batismos. 
1988 -  Em março o primeiro grupo pequeno de Encontros Bíblicos teve início. 
1988 -  A família Nealeigh chegou para trabalhar em tempo integral. 
1989 -  A primeira campanha evangelística, entre muitas. 
1990 -  A família Gonçalves chegou para trabalhar em tempo integral. 
1990 -  A congregação teve que mudar o local de reunião para o auditório da Prefeitura. 
1990 -  A família Cruz chegou para treinar em tempo integral e trabalhar com os jovens. 
1991 -  A congregação voltou a reunir-se no Colégio Camões nos domingos. 
1991 -  Teve início o programa "Construindo O Futuro" para a aquisição de um terreno e 
 um prédio próprio. 
1991 -  A congregação teve que se mudar para o Colégio Camões na Rua André de 
 Barros. 
1992 -  A família Freitas voltou para os E.U.A. para arrecadar fundos. 
1992 -  A família Cruz mudou para São Paulo para trabalhar na congregação do Metrô 
 Sul. 
1993 -  A congregação alugou o primeiro prédio para uso em tempo integral na Rua 
 Riachuelo. 
1993 -  O evangelismo sempre continuava, com um novo recorde de 36 batismos num só 
 ano. 
1994 -  Em novembro,  compramos o terreno na área central, na Rua Almirante 
 Gonçalves,1644. 
1995 -  A família Gonçalves voltou para os E.U.A. para trabalhar lá. 
1995 -  A família de Mauro Francisco chegou para trabalhar em tempo integral. 
1995 -  A igreja de Vila Hauer uniu-se com a congregação do centro para servir a Deus. 
1995 -  Em novembro, a congregação teve que mudar o local da reunião para o Hotel 
 Interpalace. 
1995 -  Começou a primeira fase de construção no terreno, o barracão. 
1996 -  A família Freitas voltou para trabalhar em tempo integral no Brasil. 
1996 -  A Escola da Bíblia no centro fechou depois de 9 anos de sucesso. 
1996 -  No dia 4 de agosto, aconteceu o primeiro culto no terreno.  
1997 - Definimos os nossos propósitos, estratégia e estrutura para o futuro crescimento 
 desta congregação! (Início do C.C.C, ministérios e novos Grupos de  C.A.S.A.).  
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QUEM NÓS ESTAMOS TENTANDO ALCANÇAR? 

 
1.  Todos na cidade de Curitiba e no mundo! Nesta congregação nós queremos cumpr ir  
a grande comissão de Jesus e espalhar o evangelho para todos em nossa cidade, estado, país 
e o mundo!   
 

“ Então, Jesus aproximou-se deles e disse:  Foi-me dada toda autoridade no céu e na terra.  Portanto,       
vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo...”

         Mateus 28:18-20 
 
2.  Todos em nossa sociedade! Nós reunimos em grupos pequenos de C.A.S.A. em casa 
nos bairros. Estes grupos pequenos estão espalhados pela cidade inteira e se reúnem 
semanalmente. Assim cada grupo pode se adaptar ao seu bairro e assim atingir todos os 
níveis sociais com as Boas Notícias. E nos domingos louvamos a Deus juntos!  
 

"Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher; pois todos são um em Cristo  Jesus."  
         Gálatas 3:28 

 
3.  Todos na família! Deus na sua sabedor ia escolheu a família para ser  o alicerce para 
cada pessoa, país e igreja, (Gênesis 2:24). No tempo do Novo Testamento muitas vezes o 
evangelho alcançou “toda casa” (Atos 10:1-2,22-24; 16:12-15,31-34; 18:7-8). “Toda casa” 
ou “OIKOS” no grego significa todos na sua família, seus servos e amigos.  Então, nosso 
alvo é atingir a família inteira com o evangelho e manter a família forte com atividades 
diversas como seminários e retiros para casais, mulheres, pais e filhos e jovens e crianças.   
 

“Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia ... O Senhor abriu seu coração       
para atender à mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa...” Atos 16:14-15 

 
4.  Todas as pessoas!  Cada pessoa neste planeta é impor tante para Deus! Não impor ta 
quem seja!  Nós queremos atingir “cada um” ou seja todos com o evangelho de Cristo.  
Então, oferecemos Estudos Bíblicos e servimos uns aos outros através dos Ministérios de 
Apoio para ajudar cada um a conhecer a Deus.  
 

 “Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que    
apresentemos todo homem perfeito em Cristo." Colossenses 1:28 

 

                 
 

       Quem nós queremos alcançar? _____________! 
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OS CINCO CÍRCULOS DE COMPROMISSO 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Esta congregação da Igreja de Cristo tem o objetivo de incentivar todos a progredir 
para o centro do círculo através do encorajamento de fazer compromissos espirituais. 
Especificamente, Deus chama as pessoas para quatro compromissos básicos: 
 
 

OS QUATRO COMPROMISSOS DA IGREJA 
 
1.   O COMPROMISSO DE SER MEMBRO. . . 
       é um compromisso com _____________ e com a ______________desta congregação. 
 

"Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos                                          
e membros da família de Deus." Efésios 2:19 

 
"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 faz parte de todos os outros." Romanos 12:4,5 
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2.   O COMPROMISSO DA MATURIDADE. . . 
       é um compromisso para ter _________ que são necessários para crescimento espiritual. 
 

"Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.                                         
A Ele seja a glória, agora e para sempre! Amém."  II Pedro 3:18 

 
". . .exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito; a piedade, porém, para tudo é 

proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura." I Timóteo 4:7,8 
 
 
 
3.   O COMPROMISSO DO MINISTÉRIO. . . 
       é o compromisso de descobrir e usar os meus dons e habilidades que Deus deu para  
       __________________ a Deus e os outros. 
 

"Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente                                             
a graça de Deus em suas múltiplas formas." I Pedro 4:10 

 
"Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. . .Ora, vocês são o corpo de Cristo,                         

e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo." I Coríntios 12:5,27 
 
 
4.   O COMPROMISSO DA MISSÃO. . . 
       é o compromisso de _____________________________ as Boas Notícias aos outros. 
 

". . .serão minhas testemunhas. . .até os confins da terra." Atos 1:8 
 

"Antes, santifiquem a Cristo como Senhor em seus corações. Estejam sempre preparados para                    
responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês." I Pedro 3:15 

 
                             
                                          
 

 Por que Fazemos Estes Compromissos? 
 

 
 
 

CRESCEMOS ESPIRITUALMENTE DE ACORDO COM NOSSOS ______________________! 
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A ESTRATÉGIA DESTA CONGREGAÇÃO DA 

   I.G.R.E.J.A. D.E. C.R.I.S.T.O 
 

 14 Princípios Que Faz Desta Congregação Um Lugar Especial 
 

 
 I_______________ Alicerçada Em Cristo  ". . . alicerce . . . que é Jesus Cristo."                  

I Coríntios 3:11.  Jesus e Suas Palavras são o fundamento da Igreja. (Efésios 2:19,20; 
Mateus 16:19;7:24-27) 

 
G______________ Pequenos de C.A.S.A. em Casa  ". . . de casa em casa. . ." Atos 5:42.  

Grupos de C.A.S.A. (Comunhão, Amor, Serviço, Almas) são a chave para cuidar dos 
membros enquanto alcançamos outros com o Evangelho. Os líderes são treinados e 
relacionamentos são construídos enquanto estes grupos pequenos se multiplicam pelos 
bairros. A igreja cresce maior e menor ao mesmo tempo. 

 
R______________O Evangelho  ". . .lembrar-lhes o evangelho. . ." I Coríntios 15:1-4.  

Nós relembramos o Evangelho constantemente. A morte de Jesus pelos nossos pecados, o 
sepultamento Dele, e a Sua ressurreição no terceiro dia são as razões de tudo o que 
fazemos.  Nós pensamos Nele todos os dias, e celebramos a Sua ressurreição todos os 
Domingos durante a santa ceia. (I Coríntios 11:23-29; Atos 20:7) 

 
E_______________ de Deus  "Adore o Senhor seu Deus." Mateus 4:10. A nossa 

assembleia nos Domingos é para celebrar a Sua presença, gozar a vitória em Cristo, e 
encorajar uns aos outros. (Atos 2:42; Hebreus 10:24,25) Vamos Magnificar o seu Nome! 

 
J_______________ é o Senhor  ". . . confessar. . . Jesus é Senhor. . ." Romanos 10:9,10. 

Nós declaramos, sem vergonha nenhuma, que Jesus é o Senhor de nossas vidas, (Mateus 
10:32). As nossas vidas estão em submissão a Ele. (Efésios 5:23,24) 

 
A_______________ Incondicional  ". . . Amem-se uns aos outros. . ." João 13:34,35. Nós 

queremos criar um clima de aceitação. (Romanos 15:7) Um lugar de amizade autêntica e 
um ambiente de família. Um lugar de muitas atividades, de comunhão para construir 
relacionamentos. Um lugar para aqueles que sofrem. O motivo de tudo o que fazemos. 

 
D_______________ Maturidade Espiritual   ". . . para que cheguemos à maturidade . . ."       

Efésios 4:13-15. Todos devem crescer espir itualmente, (II Pedro 3:18). Por tanto nós 
incentivamos todos a participarem no Culto de Louvor, na Escola Dominical e nos Grupos 
de C.A.S.A. em casa toda semana. Também a igreja oferece os seminários do Campo do 
Crescimento Cristão, e Estudos Intensivos durante o ano.  Existe vários estudos para os 
Novos Convertidos também. 
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E_______________ o Mundo é a Missão "...vão e façam discípulos..." Mateus 28:19,20. 

O ensinamento dos Princípios Básicos da Fé Cristã (P.B.) constante. Treinamento de como 
ensinar os P.B. constante. Grupos de C.A.S.A. em casa. Alvo de plantar outras 
congregações aqui no Estado do Paraná. Treinamento constante em como "marcar um 
estudo Bíblico com seu amigo". "PENSE ESTUDOS". 

 

C________________cristão envolvido em ministério  ". . . preparar os santos para. . .  
ministério. . ."  Efésios 4:12. Terceira etapa do Campo de Crescimento Cr istão: 
Seminário Sobre Meu Ministério. Entrevista de cada membro para descobrir seus dons, 
vontade, habilidades, personalidade, e experiências. Dias Especiais sobre os Ministérios. 

 
R_______________ a Mensagem ao Visitante  "Tornei-me tudo para com todos, para de 

alguma  forma salvar alguns." I Coríntios 9:22. Pregações que são práticas que 
mostram como Cristo pode nos ajudar no dia a dia. Cânticos que comunicam o 
Evangelho. Um lugar onde o visitante se sente confortável e quer voltar de novo. 

 
I________________ em Oração  "Orem continuamente." I Tessalonicenses 5:17.  A fonte 

de poder que nos sustenta e nos ajuda é Deus. Nós oramos constantemente a Ele por meio 
de nosso Mediador Jesus Cristo. (I Timóteo 2:5; I Pedro 2:5; I João 2:1; João 14:6,13) 

 
S________________que Lideram a Congregação  ". . . quem quiser tornar-se grande 

entre vocês deverá ser servo." Marcos 10:43-45. Os homens que vão ser evangelistas, 
Presbíteros, Diáconos, etc. serão servos. (Hebreus 13:7; I Pedro 5:1-3; Filipenses 2:5,7; 
Efésios 4:11,12; Atos 14:23;  20:17, 28-31; I Timóteo 3:1-7; Tito 1:5-9). 

 
T________________ Dependência em Deus  ". . . Deus, que efetua o crescimento. . ."         

I Coríntios 3:7. Nós trabalhamos muito para plantar  e regar, mas Deus dá o 
crescimento. Vamos enfatizar a oração, o estudo Bíblico, e a dependência na liderança de 
Deus. 

 
O________________ à Palavra  "Sejam praticantes da palavra. . .." Tiago 1:22. Vamos 

ouvir e praticar a Palavra. As pregações vão mostrar na Palavra, o que fazer para viver 
para Deus. 

 
 
 

I.G.R.E.J.A.   D.E.   C.R.I.S.T.O. ! 
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Quarta Parte 

 

“Nossa Estrutura” 
 
 
 

    “Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz ...  
 Mas tudo deve ser feito com decência e ordem”. 

 
       I Coríntios 14:33,40 

 
 

 
 

 
 

 
COMO É A ESTRUTURA DESTA CONGREGAÇÃO 

 
 

 A Estrutura da igreja não deve ser determinada pela cultura, experiências do mundo 
dos negócios, ou tradições das denominações. 

 
 

A NATUREZA DA IGREJA DETERMINA A SUA ESTRUTURA. 
 

1.   A IGREJA É UMA _______________________________________________. 
 
 "Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. . . estavam juntos e tinham tudo em comum ." 

            Atos 2:42,44 
 

 
      A maior prioridade numa comunidade é a _______________ e a _______________. 
 

 "Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz." Efésios  4:3 
 

"Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua." Romanos 14:19 
 
QUALQUER atitude que cause desunião é pecado: 
 

(Colossenses 3:15; I Coríntios 1:10; II Timóteo 2:14; Provérbios 17:14; II Coríntios 13:11;           
Filipenses 1:27; 2:1-3; Colossenses 2:2; Filipenses 4:2; I Pedro 3:8; I Coríntios 14:33; João 13:34-35; II 

Timóteo 2:23; Romanos 15:5-6; Romanos 12:16-18; Colossenses 3:13,14; Salmos 133:1). 
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IMPLICAÇÃO?  Uma Boa Estrutura Promove a União e Evita as _______________.  
 

". . .pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que, quando                         
vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. . ." I Coríntios 11:17,18 

 
 

2.   A IGREJA É UMA _______________________________________________. 
 

"Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se  fraternalmente, 
sejam misericordiosos e humildes." I Pedro 3:8 (Gálatas 6:10; Hebreus 2:10-12; I Pedro 4:17) 

 
   Portanto, nós operamos na base de ____________________  
                  e não através de__________________. 
 

"Não repreenda asperamente ao homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai;  trate os jovens 
como a irmãos; as mulheres idosas, como a mães; e as moças, como a  irmãs, com toda pureza."  

                                 I Timóteo 5:1-2. 
 

"(O presbítero) deve governar bem sua própria família, tendo filhos sujeitos a ele, com  toda dignidade. Se 
alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar  da igreja de Deus." I Timóteo 3:3-4 

            
 
3.   A IGREJA É UM ________________________________________________. 

                       (I Coríntios 12:27; Efésios 5:23; 1:22-23; Colossenses 1:18; 2:19). 
 
Nós somos um corpo - não um comércio! Nós somos um organismo - não uma organização! 
 
    Portanto, nós funcionamos a base de ______________ e não por _______________. 
 

"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 faz 

parte de todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada." Romanos 12:4-6 
 

 Numa organização, "manutenção" se torna o foco. 
 Num organismo, "ministério" é o foco. 

 
Nesta congregação nós temos uma estrutura simples para aumentarmos o tempo               
para _____________________ e reduzir ao mínimo as _____________________. 

 
"E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas,  

e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do  ministério,  
para que o corpo de Cristo seja edificado. . ." Efésios 4:11,12 
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Nossa Estrutura 

 
 Os Membros são os "________________________" 
  

 Os Líderes são os "________________________" 
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Neste momento temos ___________ ministérios diferentes nesta congregação                                 

que foram iniciados e cuidados pelos membros. 
 
   
4.   A IGREJA É UM_________________________________________________. 

   A descrição favorita de Jesus para descrever a Igreja.  
   João 10:1-30; Mateus 26:31; Mateus 25:33. 

 
      PORTANTO ELA É CUIDADA E GUIADA POR _______________________. 
 

"Novamente Jesus disse:  Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor                
tu sabes que gosto muito de ti . . . Disse Jesus:  Cuide das minhas ovelhas." João 21:16,17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 

"Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, na qualidade de presbítero como eles e 
testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada: Pastoreiem 

o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhando por ele. . ." I Pedro 5:1,2 
 

"De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram,  ele lhes disse:         
... Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, 

para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou  com o seu próprio sangue." Atos 20:17-18,28       
 
 
 

Cada congregação da Igreja de Cristo precisa desenvolver uma liderança bíblica. 
 

"Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. . ." Atos 14:21-23 
 
 Os evangelistas têm a responsabilidade de guiar a congregação enquanto estão 
treinando homens qualificados a servirem como presbíteros. 
 
"A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda  faltava e constituísse 

presbíteros em cada cidade. . ." Tito 1:5-9.  (Veja também  I Timóteo 5:17-19;  3:1-7). 
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Há três palavras no Novo Testamento                                              
que se referem aos mesmos líderes na igreja: 

 
 "POIMEN"    __________________________ 
 
 "PRESBUTEROS"    __________________________ 
 
 "EPISCOPOS"          __________________________ 
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O QUE SIGNIFICA SER UM MEMBRO ATIVO 

 
 A diferença entre "frequentadores" e "membros ativos" pode ser resumida em uma 
palavra ___________________________. 
 
 Deus pede que todos os membros façam o compromisso de serem membros ativos 
numa congregação. (Efésios 4:11-16)  
 
 

Existem 4 razões para você tomar este compromisso: 
 

1.   Uma Razão Bíblica:  Cristo está comprometido com a igreja. 
       ". . .Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. . ." Efésios 5:25 

 
2.   Uma Razão Cultural:  É o antídoto para a nossa sociedade. 

 Nós vivemos numa época onde poucas pessoas querem estar comprometidos com 
qualquer coisa . . . um emprego. . . um casamento. . . o país. Esta atitude tem produzido 
uma geração que brinca com coisas espirituais, como um "turista na igreja", pulando de 
uma experiência para outra. Ser membro ativo numa congregação local é a vontade de 
Deus. Ser membro ativo de uma congregação local é uma decisão. Fazer um 
compromisso constrói o caráter. 

 
3.   Uma Razão Prática:  Mostra quem está disposto a fazer alguma coisa. 

 Um compromisso ajuda a liderança e os responsáveis nos ministérios a saber se 
podem contar com você. Fazer compromisso mostra que você está disposto a servir. 

 
4.   Uma Razão Pessoal:  Incentiva e produz crescimento espiritual. 

 O Novo Testamento dá muita ênfase para a necessidade dos cristãos serem 
responsáveis um pelo outro para o crescimento espiritual. Você não pode ser responsável, 
se você não está comprometido com a família cristã. Fazer compromisso mostra que você 
quer crescer espiritualmente. 

                             
 
 

O QUE É ESPERADO DE MIM COMO UM MEMBRO ATIVO? 
 
 A Bíblia ensina claramente o que os membros devem fazer. Deus espera que todos 
sejam membros ativos. Estas responsabilidades estão resumidas na folha de:  
“Compromisso Para Ser Membro Ativo.” 
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O MEU COMPROMISSO COM DEUS PARA SER UM    

MEMBRO ATIVO DESTA CONGREGAÇÃO 
 
 "Tendo declarado que Jesus é o meu Senhor e tendo sido batizado para perdão dos 
meus pecados, e concordando com os propósitos, estratégia e estrutura desta congregação 
da Igreja de Cristo, eu quero mostrar por escrito que eu estou comprometido com Deus e 
com os outros membros para fazer o seguinte: 
 
 
1.   EU VOU PROTEGER A UNIÃO DESTA CONGREGAÇÃO 
 
               . . . pelo amor em ação para com os outros membros, 
                  . . . recusando-me a fazer fofocas, 
                     . . . seguindo a liderança. 
 
"Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua." Romanos 14:19 

 
"O Deus que concede perseverança e ânimo lhes dê um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para 
que com um só coração e uma só boca vocês glorifiquem ao Deus e pai de nosso Senhor Jesus Cristo."  

         Romanos 15:5,6 
 

"Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, para amarem sinceramente                    
os irmãos, amem intensamente uns aos outros com um coração puro." I Pedro 1:22 

 
"Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os                               

outros, conforme a necessidade. . ." Efésios 4:29 
 

"Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem                
deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso,                         

pois isso não seria proveitoso para vocês." Hebreus 13:17 
 
 
2.   EU VOU PARTICIPAR NA MISSÃO DESTA CONGREGAÇÃO 
 
                 . . . orando pelo crescimento dela, 
                    . . . convidando os perdidos para frequentar, 
                       . . . recebendo carinhosamente todos que visitam a igreja. 
 

"À igreja. . .Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações", 
        I Tessalonicenses 1:1,2 

 
"Então o senhor disse ao servo: Vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar,  

para que a minha casa fique cheia." Lucas 14:23 
 

"Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou,  
a fim de que vocês glorifiquem a Deus." Romanos 15:7 
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3.   EU VOU SERVIR NO MINISTÉRIO DESTA CONGREGAÇÃO 
 
                   . . . descobrindo os meus dons e talentos, 
                      . . . me equipando com os evangelistas para servir, 
                         . . . desenvolvendo um coração de servo. 
 

"Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça                               
de Deus em suas múltiplas formas." I Pedro 4:10 

 
"E Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros                       
para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o                         

corpo de Cristo seja edificado. . ." Efésios 4:11,12 
 

"Nada façam por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores                      
a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros.              

Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. . .vindo a ser servo." Filipenses 2:3-5,7 
 
 
 
4.   EU VOU APOIAR  ESTA CONGREGAÇÃO 
 
                  . . . frequentando fielmente, 
                     . . . vivendo uma vida piedosa, 
                        . . . dando uma oferta regular. 
 

"Não deixemos de nos reunir como igreja. . .mas encorajemo-nos uns aos outros. . ." Hebreus 10:25 
 

"Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo."  
        Filipenses 1:27 

 
"Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia             

da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda, reservando-a para que, 
quando eu chegar, não seja preciso fazer coletas." I Coríntios 16:1,2 
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E AGORA?  

 
O Plano Desta Congregação da Igreja de Cristo Para Ajudar Você a  

Crescer Espiritualmente — Participe No Campo Do Crescimento Cristão! 
 
 

Campo do Crescimento Cristão 
 

“Um processo para desenvolver a vida espiritual.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Vá para o Segundo Seminário! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Página 36 

Um Resumo do Campo do Crescimento Cristão 
  
Primeiro Seminário 
 Levar pessoas a obedecer a Cristo e serem membros ativos da igreja de Cristo. 
 
Segundo Seminário 
 Ajudar os cristãos a crescerem em maturidade. 
  
Terceiro Seminário 
 Equipar os cristãos com as habilidades que eles precisam para o ministério. 
  
Quarto Seminário 
 Alistar cristãos para participar na missão de compartilhar Cristo com o mundo. 
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UM EXAME SOBRE ESTA CONGREGAÇÃO                   

 
 

UMA ESTRUTURA SIMPLES 
 

 Os membros são os _____________________________________________________. 
 Os líderes são os _______________________________________________________. 
 Por que nós temos uma estrutura simples? 
 O que determina a estrutura da igreja de Cristo? 

 
ACEITAÇÃO 
 

 Nas crenças bíblicas essenciais, nós temos___________________________________. 
 Nas crenças não essenciais, existe__________________________________________. 
 Em todas as coisas nós mostramos__________________________________________. 
 A batida do coração desta congregação são ___________________________________. 

 
PROPÓSITOS DEFINIDOS 
 

 Você pode dizer o lema desta congregação?       
 Você pode dizer as quatro razões por que esta congregação existe? 

 
ALVO DEFINIDO 
 

 Quem nós estamos tentando alcançar? 
 Você pode falar os 5 níveis de compromisso? 

 
MINISTÉRIO 
 

 Nesta congregação "Cada membro é um_____________________________________. 
 Neste momento, quantos ministérios nós temos em operação? 
 Em qual seminário eu devo participar para descobrir qual ministério é melhor para mim? 
 Quem pode iniciar um novo ministério nesta congregação da igreja de Cristo? 

 
SALVAÇÃO 
 

 O que é necessário para ser salvo? 
 
CEIA DO SENHOR 
 

 Por que e quando nós participamos na Ceia do Senhor? 
 
CONTINUAR A CRESCER 
 

 Por que esta congregação nunca deve parar de crescer?  

 O que significa a frase: "crescer maior e menor ao mesmo momento? 
 

(Use outra folha para responder se precisar).    
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Nós Queremos Conhecer Você! 
 

Nome Completo:  _____________________________________________________________________ 
Como gosta de ser chamado? __________________________________________________________ 
 

Endereço: _______________________________________________________________  nº__________ 
Bairro: _____________________________________ Complemento: __________________________ 
Cidade: ________________________________________  Estado: _______   CEP: ___________-_____ 
Fone Residencial: __________________________  Fone Comercial: ___________________________ 
Celular 1: _________________________________  Celular 2: _________________________________   
E-mails: ______________________________________________________________________________ 
 

Data Nascimento: ____/____/_______  Local Nascimento: ____________________________ - _____ 
Data de Batismo: ____/____/_______  Local do Batismo: _____________________________ - _____ 
Com quem estudou a Bíblia: ______________________  Quem Batizou: ______________________ 
 

Estado Civil: ________________________________________  Data Casamento: ____/____/_______   

Nome do Cônjuge: ___________________________________________ É membro? Sim Não  
Profissão do Cônjuge: _______________________________  Data Nascimento: ____/____/_______   

Filho(a) 1: ____________________________________________________ É membro? Sim Não

 Data Nascimento: ____/____/_______    É casado(a)? Sim Não    
Filho(a) 2: ___________________________________________________ É membro? Sim Não 
Data Nascimento: ____/____/_______    É casado(a)? Sim Não    
Filho(a) 3: ___________________________________________________ É membro? Sim Não 
Data Nascimento: ____/____/_______    É casado(a)? Sim Não   
 

Se tiver mais filhos, por favor, inclua-os no verso. 

Nome do Pai: ________________________________________________ É membro? Sim Não 

Nome da Mãe: _______________________________________________ É membro? Sim Não 
 

Escolaridade: _________________________________  Idiomas Fluentes: ______________________   
Cursos Técnicos ou Acadêmicos: ________________________________________________________   
Profissão: _____________________________  Onde Trabalha: _______________________________ 
Habilidades / Serviços: ________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 

Ministérios em que serve: ______________________________________________________________ 
__________________________________________, ___________________________________________ 
Grupo de CASA que participa: _________________________________________________________ 

Cursos Concluídos:    Princípios Básicos     Evangelismo Eficaz     Paz Financeira  
       Eternamente Juntos     Nova Vida em Cristo     Evidências da Fé Cristãs  

 

Observações de Saúde: _______________________________________________________  

____________________________   É doador de sangue?    Tipo sanguíneo ________  
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MEU COMPROMISSO DE SER MEMBRO ATIVO 

DESTA CONGREGAÇÃO 
                                                         
 
Quatro Coisas Importantes: 
 
1.  Você confessou Jesus como o Senhor de sua vida, fazendo a decisão de ser seguidor Dele? 
  
 Sim 
 
 ______________________________  _______________________________ 
       Quando?                        Onde? 
 
 ou  Neste seminário 
 
 
2.  Você obedeceu o Evangelho para ser salvo através do batismo por imersão, para o  
     perdão dos seus pecados, depois que você decidiu ser um seguidor de Jesus? 
 
           Sim 
 
 ______________________________  _______________________________ 
       Quando?                        Onde? 
 
 ou Eu quero ser batizado(a) agora. 
 
 
3.  Você completou o seminário "Sou Membro" do Campo de Crescimento Cristão? 
 
      Sim          Data _____/______/___________ 
 

 
4.  Você tem o desejo de viver de acordo com a vontade de Deus e ser membro ativo desta  
 congregação da igreja de Cristo? 
 
          Sim, eu quero! 

 
 

__________________________________________________________________                               
Por favor, assine o seu nome e coloque a data 

 
BEM-VINDO À ESTA CONGREGAÇÃO DA FAMÍLIA DE DEUS! 
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Respostas para o Professor  

 
1 Seminário do C.C.C.  

 

“Sou Membro” 
 

Páginas: 
 
  1.  Família, membro, contradição, Cristo, família. 
 

  3.  Propósito. 
 

  4.  Amar, desfrutar, administrar. 
 

  5.  Ser egoísta, pecado. 
 

  6.  Creia, Arrependa-se, Confesse. 
 

  7.  Nasça de novo, Persevere, Jesus Cristo, manda.  
 

  8.  Aceito, morte, sepultamento, nova vida. 
 

  9.  Perdão, o Espírito Santo, Jesus, Bíblia, mergulhar. 
 

10.  Acredita. 
 

12.  Ato simples, lembrança, símbolo, proclamação, os discípulos. 
 

15.  Viver, Valorizar, Vencer. 
 

16.  Celebrar, demonstrar, comunicar, educar, expressando amor a Deus. 
 

17.  Compartilhando as Boas Notícias com outras pessoas, Deus ama as pessoas,  
  Deus nos manda a evangelizar, Deus quer que a Sua igreja cresça. 
 

18.  Maior, menor, ajudando cristãos a crescer espiritualmente, cuidando de        
  necessidades com amor, Grupos de C.A.S.A, ministro, importante, alguma área. 
 

25.  Todos. 
 

26.  Cristo, a família. 
 

27.  Hábitos, servir, compartilhar, nossos compromissos. 
 

28.  Igreja, Grupos, Relembrando, Exaltação, Jesus, Amor, Desenvolvendo. 
 

29.  Evangelizando, Cada, Relatando, Incessante, Servos, Total, Obediência. 
 

30.  Comunidade, harmonia, união. 
 

31.  Diferenças, família, relacionamentos, regras, corpo, dons espirituais,  
  oficiais eleitos, ministério, reuniões, ministros, preparadores. 
 

32.  ____, rebanho, pastores, pastor, presbítero, bispo. 
 

33.  Compromisso. 
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Minha Maturidade - Parte 1 

 

 
O Propósito Deste Seminário  

 
     Que bom que decidiram vir! Essa é a segunda etapa de quatro seminários básicos da 
igreja de Cristo no Centro. Para participar neste seminário você deveria ter passado pelo 
primeiro seminário chamado, “Sou Membro”. 
 

“. . .Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas                     
maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus.” 

Colossenses 4:12 
 

“Para que não sejamos mais crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas,                
nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de 
homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo 

naquele que é a cabeça, Cristo.”  Efésios 4:14-15 
 
 

O FOCO DESTE SEMINÁRIO 
 
         Nós focalizaremos em quatro hábitos que todo cristão precisa desenvolver para 
amadurecer no Espírito. Nós vamos nos equipar: 
 

 Preparar você com as ferramentas para adquirir os hábitos da maturidade. 
 Falar detalhadamente sobre essas ferramentas que vão dar continuidade nestes hábitos. 

 
 

O QUE É MATURIDADE? 
 

 “Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e 
cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo”, Efésios 4:13. 

 
Maturidade espiritual é ______________________________________ 

 
 “Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes             

à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.”               
Romanos 8:29. 

 
 

Página 2 



 

 

     C.C.C.  -  Módulo 2  -  Minha Maturidade      Igreja de Cristo em Curitiba 

ALGUNS FATOS SOBRE A MATURIDADE ESPIRITUAL 
 
 
1.  NÃO É AUTOMÁTICO 

 
“De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que         

lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de 
leite, e não de alimento sólido! Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem 

experiência no ensino da justiça.” Hebreus 5:12-13. 
 
 
2.  É UM PROCESSO 
 

“Entendei, ó simples, a prudência; e vós, néscios, entendei a sabedoria.” Provérbios 8:5 
 

“Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.           
A ele seja a glória, agora e para sempre! Amém.” II Pedro 3:18 

 
Não há como dar um jeito! 

  
 
3.  EXIGE DISCIPLINA 
 

“Rejeite, porém, as fábulas profanas de velhas e exercite-se na piedade.”  I Timóteo 4:7 
 
 
 

VAMOS ENTENDER O QUE É SER DISCÍPULO 
 

   1.   Irmãos maduros são________________________________________ 
 
   2.   Eu não posso ser discípulo se não____________________________ 
 
   3.   Por mais que me discipline, _________________________________ 
 
   4.   A marca de um discípulo é__________________________________ 
 

“E aquele que não carrega sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo.”  
        Lucas 14:27 

 
   5.   Com que frequência devo fazer isto?_________________________ 
 

“Jesus dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo,                             
tome diariamente a sua cruz e siga-me.” Lucas 9:23  

 
   6.   O que faço se eu carregar  a minha cruz? 
 
          _______________________ dar a Cristo primazia em minha vida. Página 3 
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QUATRO HÁBITOS DE UM DISCÍPULO 

 
COMO EU CONSIGO SER UM DISCÍPULO CADA VEZ MAIS MADURO?  

 
 

Desenvolvendo ___________________________________________________ 
 

“Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com                       
suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento,               

à imagem do seu Criador.” Colossenses 3:9-10 
 
 
 1.   TEMPO COM A PALAVRA DE  DEUS 
 

“Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na               
minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade,                         

e a verdade os libertará.” João 8:31-32 
 
 
 2.   ORAÇÃO 
 

“Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras 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.” João 15:7-8 
 
 
 3.   COMPROMISSO COM MEU DINHEIRO 
 

“Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui não                         
pode ser meu discípulo.” Lucas 14:33 

 
 4.   COMUNHÃO COM AMBOS, DEUS E SEU POVO 
 

“Um novo mandamento lhes dou: Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês                 
devem amar-se uns aos outros. Com isto todos saberão que vocês são meus discípulos,            

se vocês se amarem uns aos outros.” João 13:34-35 
 

“Navegamos de Filipos, após a festa dos pães sem fermento, e cinco dias depois                    
nos reunimos com os outros em Trôade, onde ficamos sete dias. No primeiro dia da                  
semana reunimo-nos para partir o pão, e Paulo no dia seguinte, continuou falando                 

até à meia-noite.” Atos 20:6-7 
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A CRUZ DO DISCÍPULO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFERTA COMUNHÃO

Lucas 14:33      Lucas 14:27                        João 13:34-35

  Mat.  7:7-8

João 8:31-32

CRISTO
Atos 20:6-7
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    O Sentido da Palavra “Hábito” conforme o dicionário Aurélio. 
 

 “Disposição duradoura adquirida pela repetição frequente de um ato.” 
 “Um costume” 
 “Uma disposição estabelecida de caráter” 

 
 
 Um Poema 

 Semear um pensamento, recolhe uma ação 
 Semear uma ação, recolhe um hábito 
 Semear um hábito, recolhe um caráter 
 Semear um caráter, recolhe um destino. 

 
 

Esboço do Seminário 
  

    Primeira Sessão 
 

 Introdução: Maturidade Espiritual e os seus hábitos. 
 
 Como aproveitar o que está escrito na sua Bíblia 
 
 Os hábitos necessários para andar (estar) diariamente com Deus   

 
 
    Segunda Sessão 
 

 O hábito de Oração-Falando com Deus 
 
 O hábito de Dar oferta a Deus no Velho Testamento e no Novo Testamento 
 
 O hábito de Comunhão: se sentindo bem na família de Deus 
 
 Como pode começar e manter os bons hábitos 
 
 

 
O OBJETIVO DESTE SEMINÁRIO 
 

Que eu vou _______________________ aos hábitos necessários para continuar meu 
amadurecimento espiritual. 

 
“Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como              

vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade               
que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade.” 

Romanos 6:19  
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Como Aproveitar o que  
Está Escrito na Sua Bíblia  

 

 
“Toda 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.”  

 

II Timóteo 3:16-17 
 

.    .    .  
 
  I.   Como Ouvir a Palavra de Deus 
 

“Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem                                                                
é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos 10:17 

 
Hoje, com a tecnologia, existem muitas maneiras de ouvir a Palavra de Deus: 
  

 A Bíblia em CD ou MP3; 
 O Culto / Estudos Bíblicos / Sermões em vídeos no Youtube; 
 Aplicativos no celular... 

 
   
      A.   O PROBLEMA:   ESQUECEMOS ________%  DO QUE OUVIMOS APÓS 72 HORAS. 
 
      B.    A QUESTÃO:  COMO PODEMOS APROVEITAR MELHOR O QUE TEMOS OUVIDO? 
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1 Mateus 1-9 11 João 1-7 21 I Coríntios 10-16 

2 Mateus 10-15 12 João 8-13 22 II Coríntios 1-13 

3 Mateus 16-22 13 João 14-21 23 Gálatas e Efésios 

4 Mateus 23-28 14 Atos 1-7 24 Filipenses a II Tessalonicenses 

5 Marcos 1-8 15 Atos 8-14 25 I Timóteo a Filemon 

6 Marcos 9-16 16 Atos 15-21 26 Hebreus 

7 Lucas 1-6 17 Atos 22-28 27 Tiago a II Pedro 

8 Lucas 7-11 18 Romanos 1-8 28 I João a III João 

9 Lucas 12-18 19 Romanos 9-16 29 Apocalipse 1-11 

10 Lucas 19-24 20 I Coríntios 1-9 30 Apocalipse12-22 
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1.   Esteja pronto para escutar a palavra de Deus. 
 

“Outra ainda caiu em boa terra. Cresceu e deu boa colheita, a cem por um.                                                     
Tendo dito isso, exclamou: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça.” Lucas 8:8 

 
 2.   Corrija atitudes que obstruem você de ouvir a Deus. 

 

  “Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo.” Lucas 8:18 
 

 A Mente Fechada: Será que medo, orgulho, ou até amargura não me deixam ouvir  a                  
palavra de Deus? 

 
 A Mente Superficial: Será que estou levando a sér io a ideia de ouvir  a Palavra de Deus?  
 
 A Mente Preocupada: Será que estou muito ocupado com outras coisas e não posso me 

concentrar no que Deus tem falado? 
 
 
 3.   Confesse agora o pecado na sua vida. 

“Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que tanto prevalece, e aceitem                             
humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los.” Tiago 1:21 

 
 4.   Anote o que ouvir 

“Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido,                                                        
para que jamais nos desviemos.” Hebreus 2:1 

 
Guarde Tudo Num Caderno Espiritual  

 
 5.   Tem que haver ação conforme o que ouviu! 

“Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos.”  Tiago 1:22 
“Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, e persevera na prática dessa 
lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será bem-aventurado naquilo que fizer.” Tiago 1:25 

 
 

 
II. Como Ler a Palavra de Deus 

  “Bem-aventurado aquele que lê as palavras desta profecia e aqueles que ouvem  
            e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo.” Apocalipse 1:3 
 
    Com que frequência devo ler a Palavra de Deus?  _________________________________ 
 
 SUGESTÕES 

 Ler sistematicamente; 
 Ler numa Bíblia sem anotações; 
 Ler várias versões; 
 Para ler pegue uma versão moderna que seja fácil de ler; 
 Leia a Bíblia em voz alta, mas com volume baixinho; 
 Sublinhar ou colorir versos chaves; 
 Escolha um plano e fique firme. 

 
Se eu ler _______ minutos por dia, posso ler a Bíblia inteira num só ano. 
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III.  Como Estudar a Palavra de Deus 
 
 

“Os bereanos eram de caráter mais nobre do que os tessalonicenses, pois receberam a 
mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo           

era assim mesmo.”  Atos 17:11 
 

“Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, 
 que maneja corretamente a palavra da verdade.” II Timóteo 2:15 

 
 

 A diferença entre ler e estudar a Bíblia é ______________________ quando ler. 
 

 O segredo de estudo Bíblico é saber como _______________________________. 
 
 

Há seis perguntas básicas que devem ser feitas: 
 
 1.   ____________________________________________________________________ 
 
 2.   ____________________________________________________________________ 
 
 3.   ____________________________________________________________________ 
 
 4.   ____________________________________________________________________ 
 
 5.   ____________________________________________________________________ 
 
 6.   ____________________________________________________________________ 
 
 
 

RECURSOS SUGERIDOS PARA ESTUDAR A BÍBLIA 
 

 Uma Chave Bíblica para achar palavras específicas. 
 Um curso chamado 12 maneiras de estudar a Bíblia (será oferecido pela igreja). 

 
 Bíblias para o estudante: 

    Bíblia com referências Thompson 
    Uma Versão Revista e Atualizada 
    Uma Versão NVI (usada neste estudo) 
    Uma Versão Nova Tradução da Linguagem de Hoje (para ler ocasionalmente) 
 

 Estudos Intensivos que são oferecidos pela congregação em Cur itiba e outras cidades;  
   Cursos Bíblicos Intensivos 

    Cursos Bíblicos por Correspondência e Pessoais 
    Congressos e Retiros Espirituais 
 

 A Biblioteca da Igreja tem livros sobre assuntos associados com a Bíblia. São úteis quando você quer 
saber sobre um assunto específico (fale com o secretário). Alguns livros podem ser emprestados, 
outros apenas usados para pesquisa na Biblioteca. 
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IV.  Como Memorizar a Palavra de Deus 
 

“Guarda os meus mandamentos e vive; e a minha lei, como a menina dos teus olhos. Ata-os aos 
dedos, escreve-os na tábua do teu coração”, Provérbios 7:2-3. 

 
 

QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS DE MEMORIZAR A PALAVRA DE DEUS? 
 
 A.  Ajuda-me a resistir a tentação. 
     “Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti.” Salmos 119:11 
 

 B.  Ajuda-me a tomar decisões sábias. 
    “Lâmpada para  os meus  pés é a tua palavra, e  luz  para  os  meus  caminhos.” Salmos 119:105 
 
 C.  Nos momentos difíceis e de stress me fortalece. 

“Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar.                                              
O que me consola na minha angústia é isto: que a tua palavra me vivifica.” Salmos 119:49-50 

 
 D.  Ajuda me dando conforto quando estou triste. 
     “Achadas as tuas palavras, logo as comi; as tuas palavras me foram gozo e alegria  
                  para o coração. . .” Jeremias 15:16 
 
 E.  Ajuda me a falar aos outros a respeito de Cristo. 
                 “Antes, santifiquem a Cristo como Senhor em seus corações. Estejam sempre preparados para 
      responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês.” I Pedro 3:15 
 
 

QUANDO POSSO MEMORIZAR A PALAVRA DE DEUS? 
 

 Durante meu estudo Bíblico diário; 
 Enquanto faço exercício; 
 Enquanto fico na fila ou na sala de espera; 
 Quando vou dormir. 

 
 
  COMO CONSIGO MEMORIZAR UM VERSÍCULO? 
 
 1.      Escolho um versículo que mexa comigo. 
 2.      Falo em voz alta baixinha a referência antes e depois do versículo. 
 3.      Leio muitas vezes em voz alta baixinha para gravá-lo na mente.  
 4.      Quebro o versículo em frases naturais. 
 5.      Enfatizo as palavras chaves quando estou gravando o versículo. 
 6.      Escrevo o versículo e apago uma palavra cada vez. 
 7.      Escrevo numa ficha o versículo que quero memorizar. 
 8.      Carrego comigo alguma fichas para praticar. 
 9.      Coloco as fichas em lugares óbvios onde posso ver com frequência. 
 10.    Sempre memorizo o versículo perfeitamente, palavra por palavra. 
 11.    Faço cântico do versículo. 
 12.    Acho outro para me ajudar. 
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    Sugestão: Para começar memor ize 2 versículos por semana. 
 
     HÁ TRÊS CHAVES QUE FACILITAM A MEMORIZAÇÃO 
 
 1.  ____________________________________ 
 2.  ____________________________________ 
 3.  ____________________________________ 
 
            Lembre-se que ________________________________________________________. 
 
“Para mim vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata.” Salmos 119:72 
 

MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS 
 

 Os versículos escolhidos aí sugerem um equilíbrio ao decorar as escrituras. Os versículos aqui são 
versículos pilares da vida cristã e crescimento espiritual. Essa lista é um ponto de partida, uma ferramenta 
para ajudar nos a entender a importância de decorar versículos chaves. 
 
 Praticar a nova vida .... 

 Cristo é o centro .............. II Coríntios 5:17; Gálatas 2:20 
 Obediência ao Cristo ....... Romanos 12:1; João 14:21 
 A Palavra de Deus ........... II Timóteo 3:16,17; Josué 1:8 
 Oração ............................. Mateus 7:7-8; Filipenses 4:6-7 
 Amizade/Comunhão ....... Mateus 18:20; Hebreus 10:24,25 
 Evangelizar ..................... Mateus 4:19,20; Romanos 1:16 

 
 Proclamar Jesus .... 

 Todos têm pecado ........................... Romanos 3:23; Isaias 53:6 
 Resultado do pecado ....................... Romanos 6:23; Hebreus 9:27 
 Cristo pagou o preço ....................... Romanos 5:8; I Pedro 3:18 
 Salvação é pela graça ...................... Efésios 2:8-10; Tito 3:5 
 Tem que receber e seguir Jesus ....... João 1:12,13 
 Tem de ser submergido em Cristo ... Gálatas 3:26-27 
 Estamos seguros em Cristo .............. I João 5:13; João 5:24 

 
 Dependência nos recursos de Deus .... 

 Seu Espírito .................... I Cor. 3:16; Efésios 3:17 
 Seu poder ........................ Isaías 41:10; Filipenses 4:13 
 Sua fidelidade ................. Lamentações 3:22-23; Números 23:19 
 Sua paz ............................ Isaías 26:3; I Pedro 5:7 
 Sua riqueza ...................... Romanos 8:32; Filipenses 4:19 
 Seu socorro na tentação ... Hebreus 2:18; Salmo 119:9, 11 

 
 Ser Discípulo de Cristo .... 

 Jesus tem o primeiro lugar na vida .. Mateus 6:33; Lucas 9:23 
 Somos separados do mundo ............ I João 2:15-16; Romanos 12:2 
 Constância é importante .................. I Coríntios 15:58; Hebreus 12:3 
 Servir aos outros .............................. Marcos 10:45; II Coríntios 4:5 
 Dar com liberalidade ....................... Provérbios 3:9-10; II Coríntios 9:6-7 
 Desenvolver uma visão mundial ..... Atos 1:8; Mateus 28:19-20 

 
 Tornar-se mais como Cristo .... 

 Em Amor ........................ João 13:34-15; I João 3:18 
 Em humildade ................ Filipenses 2:3-4; I Pedro 5:5-6 
 Em pureza ...................... Efésios 5:3; I Pedro 2:11 
 Em honestidade .............. Levítico 19:11; Atos 24:16 
 Na fé ............................... Hebreus 11:6; Romanos 4:20-21 
 Nas boas obras ............... Gálatas 6:9-10; Mateus 5:16 
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V.  Como Meditar na Palavra de Deus  
 

“Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho                                
dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor,                

e na sua lei medita de dia e de noite.” Salmo 1:1-2 
 
   Meditação é _________________________ a respeito de um versículo ou passagem para  
   descobrir como aplicar a sua verdade na minha vida. 
 

POR QUE MEDITAR NAS ESCRITURAS? 
 

     A.  É a chave de ser mais como Cristo. 
 

“Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração,   porque   dele  procedem as    
  fontes  da vida.” Provérbios 4:23 

 
 “Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua  

             mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e  
             perfeita vontade de Deus.” Romanos 12:2 

 
“Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era,       

 deve tornar-se ‘louco’ para que se torne sábio.” I Coríntios 3:18 
 
     B.   É a chave de orações respondidas. 
 

“Peçam, e lhes será dado; busquem, e encontrarão; batam, e a porta lhes será aberta. Pois todo o 
que pede, recebe; o que busca, encontra; e àquele que bate, a porta será aberta.” Mateus 7:7-8 

 
     C.   É a chave de sucesso. 
 

“Não cesses de falar deste Livro da Lei; antes, medita nele dia e noite, para que tenhas                    
cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito; então, farás prosperar o teu caminho                

e serás bem-sucedido.” Josué 1:8 
 

 
 
SEIS MANEIRAS DE MEDITAR NUM VERSÍCULO 

 
 1.    Figurar mentalmente ... tente ver a cena na sua mente. 
 2.    Recitar ........................... leia o versículo em voz alta. 
 3.    Traduzir Livremente ... reescrever o versículo com suas próprias palavras. 
 4.    Pessoalizar .................... repor os pronomes ou as pessoas no versículo com seu nome. 
 5.    Orar .............................. faça o versículo numa oração. 
 6.    Investigar ...................... faça as seguintes perguntas a respeito do versículo: 
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VI.  Como Aplicar a Palavra De Deus À MinhaVida 
 

“Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos.” Tiago 1:22 
           

“Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os                    
outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no Reino dos céus; mas todo aquele que praticar e 

ensinar estes mandamentos será chamado grande no Reino dos céus.” Mateus 5:19 

          
Como Aplicar as Escrituras 

 
    Tem que construir uma ponte: 
 
 
 
 
 
 
 

 Primeiro Pergunte:  
  O que significava para os ouvintes originais? 
 

  Segundo Pergunte: 
  Qual é o princípio eterno ensinado no versículo? 
 

  Terceiro Pergunte: 
  Onde ou como posso praticar esse princípio? 
 
 
   Assim escreva uma frase que descreve como você vai aplicar essa verdade. 
 
   A maioria das aplicações focalizarão num dos três______________________________________:         Com Deus    Comigo   Com os outros 

 
QUATRO MARCAS DE UMA BOA APLICAÇÃO: 

 1.   É _______________________________________________________ 
 2.   É _______________________________________________________ 
 3.   É _______________________________________________________ 
 4.   É _______________________________________________________ 
 

“Agora que vocês sabem estas coisas, serão bem-aventurados se as  praticarem. João 13:17 
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Naquele 
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Minha Maturidade - Parte 2 

 
Criando o Hábito de Ter 
Tempo Diário com Deus 

 
 

“Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, e 
persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será 

bem-aventurado naquilo que fizer.” Tiago 1:25 
           
 
 
 
 
 
 

 
 

Como Criar Tempo Diário com Deus 
 

DEFINIÇÃO:  “Tempo diário com Deus”, é um momento diário que podemos estar sós 
com Deus para que conheçamos mais a Ele através de estudo Bíblico e oração. 

 
 

I.  A Importância De Tempo Diário Com Deus 
 

Esse tempo diário deveria ser primordial por pelo menos 5 razões: 
 

 A.  Fomos ___________________ para ter  comunhão com Deus. 
  

      “Criou Deus, pois, o  homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou . . .                                             
formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida . . . 
           Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia.” 

          Gênesis 1:27; 2:7; 3:8 
 

          Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei 
com ele, e ele comigo.” Apocalipse 3:20  
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  B.  Jesus tinha que ______________ para possibilitar  esse relacionamento entre nós e Deus.  
 

     “Pois nós somos cooperadores de Deus; vocês são lavoura de Deus                                                               
e edifício de Deus.” I Coríntios 3:9 

 
  C.  Tempo diár io com Deus foi a _____________________ pelo qual Jesus levou a vida. 

 
       “De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi  
                   para um lugar deserto, e ali orava.” Marcos 1:35 (Lucas 5:16; 22:39-41) 
 
 D.  Todos que tem sido efetivos em _____________________ mantiveram este hábito. 
 
  Alguns exemplos são: Abraão, Davi, Daniel, Paulo, etc. 
 
 E.  Ninguém consegue ser  um cr istão ___________________ sem ter  um tempo diár io  
                  com Deus. 
  

“Jesus respondeu: Está escrito: ‘Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra  que 
procede da boca de Deus’.” Mateus 4:4 

 
“Do mandamento de seus lábios nunca me apartei, escondi no meu íntimo as palavras da 
sua boca.” Jó 23:12 

 
“De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a 
tua palavra.” Salmos 119:9 

 
 
 
 

II.  O Propósito de um Tempo Diário com Deus 
  A.   Damos ________________________ a Deus. 

“Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da  
  santidade”, Salmo 29:2. 

 
“Em toda a obra que começou no serviço da Casa de Deus, na lei e nos mandamentos,   
  para buscar a seu Deus, de todo o coração o fez e prosperou”, II Crônicas 31:21. 

  B.   Recebemos _____________________ de Deus. 
“Faze‑me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina‑me as tuas veredas", Salmos 25:4. 

 
Verifique o seu caminho: “Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos 
Provérbios 4:26. 

 
“Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas”,  
  Provérbios 3:6. 

 
Compromete seu dia ao Senhor: “Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o  
                                                             mais ele fará”, Salmos 37:5. 

 
 
 C.  Para  ________________________ estar  mais com Deus. 
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  “Agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração.” Salmo 37:4. 
 
        “Tu me farás ver os caminhos da vida; na tua presença há plenitude de alegria, na tua 
                   destra, delícias perpetuamente.” Salmos 16:11. 
 
   Um Fato:  Conhecendo Cristo cada vez melhor, mais _______________ tenho. 

 
  O objetivo de ter um tempo diário com Deus não é para estudar sobre  Jesus, mas é para  passar 

tempo com Jesus. 
 
 D.  Para ter  mais___________________________ de DEUS. 
 
 “Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a  piedade, 

por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. 
Por intermédio destas ele nos deu as suas grandiosas e  preciosas promessas, para que por 
elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no 
mundo, causada pela cobiça”,  II Pedro 1:3-4. 

 
       “Vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns e sem  instrução, 

ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus, 
                   Atos 4:13. 

   
 
 

III.  Como Posso Começar a Ter um Tempo Diário com Deus  
 

 ESCOLHA UM HORÁRIO ESPECÍFICO 
  
  O melhor horário para mim é. . .? ___________________________ 
 
  Razões para considerar o horário de manha antes da hora do expediente: 
 
        1.  Exemplos bíblicos (Abraão, Jacó, Moisés, Ana, Jó, Ezequias, Davi, Daniel, Jesus, etc.) 
 
        2.  Parece muito lógico começar o dia com estudo e oração. 
 

“A hora certa de afinar o instrumento seria antes do concerto, não depois de terminá-lo.” 
 
        3.  Dá a ideia de se ter como prioridade seu encontro com Deus (dando para Deus a primeira  
       parte do seu dia). 
                    
                   4.  É provável que esteja mais descansado, menos preocupado sobre as coisas, e com certeza  
       é mais quieto cedo de manhã. 
                     

 INDEPENDENTE DO HORÁRIO QUE VOCÊ  

                               DETERMINA, ______________________. 
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IV.  Quanto Tempo Devo Dedicar ao “Tempo Diário com Deus”? 
 
     3  Sugestões 
 

 Comece com 15 minutos e deixe crescer. 
 Não fique olhando para o relógio. 
 Dê ênfase em qualidade e não quantidade.  

 
 
 A.   ESCOLHA UM LUGAR ESPECÍFICO. 
  
     “Como de costume, Jesus saiu para o Monte das Oliveiras. . .  
   ajoelhou-se e começou a orar. . .”  Lucas 22:39-41 
 
      O ponto importante é: _____________________________________________ 

  
“De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi   
    para um lugar deserto, e ali orava”, Marcos 1:35. 

 
B.   VAI  PRECISAR DE ALGUMAS FERRAMENTAS. 

  
  1.  Uma Bíblia legível. 
  2.  Um caderno onde possa anotar o que Deus ensina para você naquele dia. 
  3.  Um hinário se gostaria de cantar. 
  
 C.   COMECE COM A ATITUDE CORRETA. 
   
       ____________________________________________________ 
 

“Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus; sou exaltado entre as nações,  
                       sou exaltado na terra”,  Salmos 46:10. 

 
       ____________________________________________________ 
  
                   “Desvenda os meus  olhos, para que  eu contemple as maravilhas da tua  lei”,          
                           Salmos 119:18. 
 
       ____________________________________________________ 
 

 “Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus  
   ou se falo por mim mesmo”,  João 7:17. 
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 D.   SIGA UM PLANO SIMPLES. 
  
 
 

“QUINZE MINUTOS COM DEUS” 
Um plano simples para ajudá-lo começar 

 
 
          ______________________________________________ (1 minuto)   
          Fique quieto! Prepare o seu coração! Respire fundo e espere a Deus. 
 
 
          ______________________________________________ (4 minutos) 
          Veja página 10 sobre, “Como ler a palavra de Deus” 
 

    a.   Comece ler  onde deixou de ler  o dia anter ior .   
    b.   Aí, pare e pense sobre como aplicar  aquilo na sua vida. 

 
 
          ______________________________________________ (4 minutos) 
          Veja página 17 sobre, “Como meditar na palavra de Deus”. 
 
 

Pode usar o método C.A.M.P.O.S. de C.A.F.E. , ou as outras seis maneiras de meditar.  
Medite no que a passagem diz para a sua vida. Escreva seus pensamentos  no caderno.  

É bom lembrar que a memorização faz parte da meditação.  
 
 
          ______________________________________________ (2 minutos) 
          Veja a página 19 que descreve, “Como aplicar a palavra de Deus”. 
 
   Escreva uma frase de aplicação sobre algo que seja: 
   1.  Prático 
   2.  Praticável 
   3.  Pode ser medido 
 
  
          ___________________________________________(4 minutos) 
          Veja a página 30 e diante que descreve, “O hábito de oração”. 
 

Sempre termina seu “Tempo Diário Com Deus” falando com Deus sobre as coisas                                       
que Deus mostrou e não esqueça da lista de necessidades suas e dos seus irmãos. 
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V.  Como Superar os Obstáculos do Seu “Tempo Diário com Deus” 
 
 A.  O OBSTÁCULO DA “ FALTA DE DISCIPLINA.” 

O primeiro obstáculo você vai encarar no momento em que  acordar para ter seu primeiro 
“Tempo diário com Deus”. Tem que perguntar a si mesmo, “Vou sair da cama?” 
 

       Sugestões 
 

1.  Vai para a cama__________________________. 
 

2.  Sai da cama   __________________________. 
 

3.  Esteja consciente dos _________________ com “Tempo diário com Deus”. 
 

4.  Vai para a cama pensando_________________. 
  

 B.  O OBSTÁCULO DE “DISTRAÇÕES.” 
Satanás vai tentar fazer qualquer coisa para tirar você do seu “Tempo diário com Deus”. 

 
       Sugestões 
 

1.  Saia da ____________________. 
 

2.  Fique completamente ______________________. 
 

3.  Leia, medite, e ______ durante seu “Tempo diário com Deus”. 
 

4.  Anote seus pensamentos num____________________. 
 
 C.  O OBSTÁCULO DA “MONOTONIA.” 

Haverá dias em que você vai sentir que não está ganhando nada com seu “Tempo diário com 
Deus”. 

 
  Nunca julgue seu “Tempo diário com Deus” pelos seus_____________. 

 
AS POSSÍVEIS CAUSAS DA MONOTONIA ESPIRITUAL      

 

1.  Sua condição física. 
2.  Sua desobediência a Deus. 
3.  Andando depressa pelo seu “Tempo diário com Deus”. 
4.  Estando numa rotina. 
5.  Não estando divulgando aos outros o que entendeu do seu “Tempo  
      diário com Deus”. 

 
 D.   O OBSTÁCULO DE “FALTA DE  DILIGÊNCIA.” 
 

A maior dificuldade em manter seu “Tempo diário com Deus”, será constância. Pode crer 
que Satanás vai brigar com você neste ponto mais do que os outros. 

 
          Sugestões 

 
1.  Prometa a Deus que vai ter seu “Tempo diário com Deus”. 
2.  Coloque na sua agenda o horário determinado. 
3.  Se prepare porque Satanás vai te dar muitas desculpas. 
4.  Deixe a sua Bíblia aberta, na noite anterior, a passagem que  
     vai ler no próximo dia.    
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O que faço se eu não conseguir tirar meu “Tempo diário com Deus” naquele dia? 
 

   Não _________________________________________ 
 
   Não _________________________________________ 
 
   Não _________________________________________ 
 
 Leva ______ semanas para se familiarizar com qualquer nova tarefa. 
  

 Leva mais_______ semanas antes que aquela tarefa se torna um hábito confortável a fazer. 
 
          “E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos”, 
 Gálatas 6:9 

 
 
 

Uma oração para se comprometer a ter seu “tempo diário com Deus” 
 

“Meu Pai que está nos céus, conheço o fato que fui criado para ter comunhão 
contigo. Muito obrigado por esta oportunidade através de Jesus e sua morte. Eu 

sei que comunhão diária com O Senhor tem primazia na minha vida. Neste 
momento gostaria de me comprometer a passar pelo menos um período de tempo 

cada dia meditando na sua palavra e orando ao Senhor. Acredito no seu poder para 
ajudar me a ser constante. Em nome de Jesus que tenho pedido, Amém.” 

 
 

 
 
 
 
 

MEU TEMPO DIÁRIO COM DEUS 
 
SEGUNDA- FEIRA ___________________ Relaxe! Leia __________________ 
 

Refletir: O que Deus quer dizer a mim?   ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 

Anotar:  O que estou fazendo sobre o que li?   _______________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
TERÇA- FEIRA _____________________     Relaxe! Leia __________________ 
 

Refletir: O que Deus quer dizer a mim? ____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 

Anotar:  O que estou fazendo sobre o que li?   _______________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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QUARTA- FEIRA ___________________ Relaxe! Leia __________________ 
 

Refletir: O que Deus quer dizer a mim?   ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 

Anotar:  O que estou fazendo sobre o que li?   _______________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 
QUINTA- FEIRA ___________________ Relaxe! Leia __________________ 
 

Refletir: O que Deus quer dizer a mim?   ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 

Anotar:  O que estou fazendo sobre o que li?   _______________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 
SEXTA- FEIRA ___________________ Relaxe! Leia __________________ 
 

Refletir: O que Deus quer dizer a mim?   ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 

Anotar:  O que estou fazendo sobre o que li?   _______________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 
SÁBADO ___________________ Relaxe! Leia __________________ 
 

Refletir: O que Deus quer dizer a mim?   ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 

Anotar:  O que estou fazendo sobre o que li?   _______________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 
DOMINGO ___________________ Relaxe! Leia __________________ 
 

Refletir: O que Deus quer dizer a mim?   ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 

Anotar:  O que estou fazendo sobre o que li?   _______________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
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O Hábito de Oração 
 

Falando com Deus 
 
 

“Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação,   
perseverem na oração.” Romanos 12:12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMO REATIVAR UMA VIDA DE ORAÇÃO 
 

I.  Procure Ter a Atitude Correta (Mateus 6:5-8) 
 
  Seja ____________________________________________ 
 

“E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé  nas 
sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Eu lhes digo verdadeiramente que 

eles já receberam sua plena recompensa.” Mateus 6:5 
 

 Não tente _______________________________________ 
 Não tente _______________________________________ 
 Seja_______________________________________ 

   
“Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está no                       

secreto.  Então seu Pai, que vê no secreto, o recompensará”, Mateus 6:6. 
 

 Seja _______________________________________ 
 

“E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles  
pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe  do 

que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem”, Mateus 6:7-8. 
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II.  Use o Modelo que Jesus nos Deu. 
 
  Mateus 6:9-15  - “Vocês, orem assim. . .” 

 
         AS SEIS PARTES DA ORAÇÃO 
 
 A.   LOUVOR - Eu começo________________________________________ a Deus. 
  
                “Pai nosso, que estás nos céus! Santificado seja o teu nome. . .”, Mateus 6:9. 
 
                          Duas Maneiras de Glorificar a Deus 
  
   ADORANDO — O porque é O Senhor. 
 

   DANDO GRAÇAS — por tudo que Deus tem feito. 
 
“Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios, com hinos de louvor;                     

rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome”, Salmos 100:4. 
 

COMO GLORIFICAR A DEUS 
 

1.  Enquanto ler a Bíblia, faça uma lista das características de Deus. Quando 
     descobrir uma das suas características, coloque na sua lista de oração 
     para rever na hora de orar. (Veja 1º guia de oração)                      

 
     Por Exemplo: 
 

 Deus é paciente   Números 14:18 
 Deus é misericordioso  Números 14:18 
 Deus perdoa as pessoas  Números 14:18 
 Deus sabe todas as coisas  I Samuel 2:2 
 Deus nos ama              I João 4:8 

 
       CHAVE: _____________________ é a base de nossa intrepidez em pedir  a Deus em oração.  
 
                                  Deus responde as orações daqueles que compreendem quem é O Senhor. 

 
Relembre e afirme as promessas que Deus fez que são contidas em seus  nomes.                                                 

   Faça uma lista de tudo que leva você a dar graças a Deus. Olhe para a lista enquanto ora.  
 

 
 B.  PROPÓSITO: Eu me compr ometo com a _________________ de Deus para a minha vida. 
 

“Venha o teu Reino; seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu”, Mateus 6:10. 
           
Ore para que a vontade de Deus seja feita na vida de sua família, na sua congregação, no seu 
ministério, no seu trabalho, no seu futuro, na sua cidade, na sua nação e no mundo inteiro. 
 

“Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua             
mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita 

vontade de Deus”, Romanos 12:2 
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 C.   PROVISÃO: Vou pedir  para Deus____________________________________. 
 
                “Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia”, Mateus 6:11. 
 
        Quais são as necessidades pelas quais posso orar?_______________________ 
     
                “O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com suas gloriosas   
                  riquezas em Cristo Jesus”, Filipenses 4:19. 
     
               “Aquele que não poupou a seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não  
                 nos dará, juntamente com ele, gratuitamente todas as coisas”, Romanos 8:32? 

“Vocês cobiçam e não alcançam; matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. 
Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem.” Tiago 4:2. 

 
 
      CHAVE: ____________________________________________________. 
 

Escreva no seu caderno seus pedidos e as promessas de Deus que tem na Bíblia e  
mantenha a  esperança de uma resposta de Deus.  
   
“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. 

 
 
 D.  PERDÃO: Vou pedir  para Deus me______________________________________ 
 
                  “Perdoa as nossas dívidas. . .”, Mateus 6:12. 
   
       1.  Peço que O Espírito Santo _____________________ cada pecado.  
 

       “Sonda-me, ó Deus, e conhece  o meu coração; prova-me, e conhece os meus  
  pensamentos; vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho  
  eterno”,  Salmo 139:23-24. 

   
       2.  Confesso cada pecado____________________________. 
                    
                    “O que encobre as suas transgressões jamais prosperará; mas o que as confessa  
                      e deixa, alcançará misericórdia”, Provérbios 28:13. 
 
       3. Vou me ______________________ com os outros quando for possível. 
 

“Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar  
  de que seu  irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e  
  primeiro vá e reconcilie-se com seu irmão; depois volte e apresente sua oferta”,   
  Mateus 5:23-24. 

 
       4.  Pela fé, ________________________ o perdão de Deus. 
   
                    “Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos  
                      pecados e nos purificar de toda injustiça”, I João 1:9. 
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 E.  AS PESSOAS: VOU ORAR PARA _____________________________________ 
 
                  “Assim como perdoamos aos nossos devedores”, Mateus 6:12. 
 
                 “Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de  
                   graças  por todos os homens”, I Timóteo 2:1. 
   

Se quiser saber mais como orar para os outros... 
                 (Efésios 1:15-19; Colossenses 1:3-12; I Tessalonicenses 1:2-3; II Tess. 1:11-12) 
 
 
 
 F.  PROTEÇÃO: VOU PEDIR PARA ______________________________________ 

  
                  “E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal”, Mateus 6:13. 
 

Nós como filhos de Deus enfrentamos uma guerra espiritual todos os dias. Satanás, através de 
medo e tentação, quer nos derrotar. Por meio de oração podemos pedir a proteção de Deus, 
dando-nos confiança para encarar os obstáculos de todo dia. 

 
“Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior  do 
que aquele que está no mundo”, I João 4:4. 
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1ª GUIA DE ORAÇÃO 

 
O CARÁTER DE DEUS 

 
REFERÊNCIAS (adicione referências quando encontrar no seu “Tempo diário com Deus”.) 

 
 
 
   O Caráter de Deus   Referência 
 ___________________________________________________________________________ 
 
   Fiel                                                                   II Coríntios 1:20                                       
 ___________________________________________________________________________ 
 
   Retidão                   II Timóteo 4:8 
 ___________________________________________________________________________ 
 
   A Luz         João 8:12 
 ___________________________________________________________________________ 
   
   Juiz                                              Salmos 7:8-11 
 ___________________________________________________________________________ 
 
   Dá Graça                                        Salmos 84:11 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 
 _______________________________________________________________________ 
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2ª  GUIA DE ORAÇÃO 

 
OS NOMES DE DEUS 
 
 Sabia que Deus tem vários nomes? Todos estão na Bíblia, e cada nome descreve um lado do caráter 
de Deus. Pode pensar sobre cada um destes 8  nomes individualmente, assim conseguirá ver como é Deus. 
Use essa informação sobre Deus nas suas orações para glorificá-LO. 
 
 
    8 NOMES DE DEUS 
 
 JEOVÁ-SHAMAH   
  Deus está Presente (Ezequiel 48:35)   
   Nunca estaremos sós! 
 
 JEOVÁ-RAAH   
  Deus é Meu Pastor (Salmos 23:1)   
   Deus protege, alimenta e guia. 
 
 JEOVÁ-JIREH   
  Deus é Provedor (Gênesis 22:14)   
   Deus sabe do que precisamos antes que pedimos. 
 
 JEOVÁ-ROFE   
  Deus nos Sara (Êxodo 15:26)    
   Deus cura meu corpo, alma e relacionamentos. 
 
 JEOVÁ-TSIDKENU  
  Deus é Nossa Justiça (Jeremias 23:6)  
   O Senhor aceita-me e me perdoa porque Jesus foi sacrificado em nosso lugar 
 
 JEOVÁ-MACCADESHKEM  
  Deus é Minha Santificação (Levítico 20:8; Êxodo 31:13)    
   O Senhor me santifica. Agora sou semelhante a Jesus. 
 
 JEOVÁ-SHALOM   
  Deus é Minha Paz (Juízes 6:24)   
   O Senhor dá-me paz independente das minhas circunstâncias. 
 
 JEOVÁ-NISSI   
  Deus é Minha Bandeira (Êxodo 17:15)  
   O Senhor é minha vitória no conflito e no confronto. 
 
 

Pense sobre as implicações destes nomes de Deus e vai ter bastante razão para glorificar a Deus! 
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Minha Maturidade - Parte 3 

 
O Hábito de Dar Oferta 

 
 

Como honrar a Deus com meu dinheiro 
 
 
 
 
 
 
 

“No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia,                             
de acordo com a sua renda, reservando-a para que, quando eu chegar,                  

não seja preciso fazer coletas.”  I Coríntios 16:2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.  Como Minha Oferta Mostra a Minha Espiritualidade? 
 
                  “Todavia, assim como vocês se destacam em tudo: na fé, na palavra, no  
                    conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós,  
                    destaquem-se também neste privilégio de contribuir”, II Coríntios 8:7. 
 
    Palavras chaves: 

 
  D _________________________________ 
  
   F _________________________________ 
 
  A _________________________________ 
 
  C _________________________________ 
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II.  Por que Deus quer que Eu dê Oferta? 
 
 
            SETE BENEFÍCIOS PARA MINHA VIDA 
 

A.  QUANDO EU DOU OFERTA ISTO FAZ-ME___________________________.  
 

                  “Pois Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito para que todo o  
                    que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna”, João 3:16. 
 

B.  QUANDO EU DOU OFERTA, CHEGO MAIS__________________________. 
 

        “Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração”, Mateus 6:21. 
 
 C.  QUANDO EU DOU, A MINHA OFERTA SE TORNA ANTÍDOTO  
                  CONTRA_________________________________________________________. 
 
        “Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem  
                     ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos  
                     provê ricamente, para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem,  
                     sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Desta forma, eles  
                     acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há  
                     de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida”,  I Timóteo 6:17-19 
 
 D.  QUANDO EU DOU A MINHA OFERTA FICO FORTALECIDO___________ 
       __________________________________________________________________. 
 
        “Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio  
                     entendimento. Reconhece‑o em todos os teus caminhos,  e  ele  endireitará   as   
                     tuas veredas. Não  sejas sábio aos teus próprios olhos;  teme   ao   Senhor   e   
                     aparta‑te do mal; será isto saúde para o teu corpo; e  refrigério  para  os   teus   
                     ossos. Honra ao Senhor com os teus bens, e com as primícias de  toda  a  tua  
                     renda”, Provérbios 3:5-9. 
 

       “Dêem, e lhes será dado: uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será  
                  dada a vocês. Pois a medida que usarem, também será usada para vocês”, Lucas 6:38. 

 
 

 E.  QUANDO EU DOU A MINHA OFERTA SE TORNA UM INVESTIMENTO 
      __________________________________________________________________. 

 
“Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos  para 
repartir. Desta forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme  fundamento 
para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida”,  I Timóteo 6:18-19. 

 
 F.  QUANDO EU DOU OFERTA EU SOU ABENÇOADO___________________. 
 
        “O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre”, Provérbios 22:9. 
 
        “A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado”, 
                    Provérbios 11:25. 
 
                 “Ditoso o homem que se compadece e empresta; ele defenderá a sua causa em juízo”,    
                   Salmos 112:5. Página 29 
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 G.  A OFERTA________________________________________________________. 
 
        “Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante o trabalho árduo devemos ajudar os  
                    fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: ‘Mais bem- 
                    aventurado é dar do que receber’”, Atos 20:35. 
 
        “A alma generosa prosperará e quem dá a beber será dessendentado”, 
                    Provérbios 11:25. 

 
 
 
 

III.  O Que A Bíblia Ensina Sobre A Oferta?  
 
 
                 SETE PRINCÍPIOS DO VELHO TESTAMENTO 
 
 A.  Deus antes que estabeleceu a lei já tinha _______________ o princípio. 
 

“Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem  recebe o 
dízimo são homens mortais; no outro caso, aquele de quem se declara que  vive. Pode-se até 
dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de  Abraão, pois, quando 
Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda estava  no corpo do seu antepassado”, 
Hebreus 7:7-10. 

 
 B.  Dando oferta eu demonstro que Deus tem __________________ na minha vida. 
 
        “E, perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu  
                    nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os 
                    primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas; para que aprendas a temer o  
                   Senhor, teu Deus, todos os dias”, Deuteronômio 14:23. 
 
 C.  Dando oferta eu me lembro que ___________ que tenho veio da mão de  Deus. 
 
        “Antes, te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é ele o que te dá força para  
                     adquirires riquezas; para confirmar a sua aliança, que, sob juramento, 
                     prometeu  a teus pais, como hoje se vê”, Deuteronômio 8:18. 

 
 

 D.  Quando eu dou oferta, eu demonstro a minha _____________________. 
 
        “Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo”, Salmos 116:12? 
 

A resposta: “Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção  que o 
Senhor, seu Deus, lhe houver concedido”, Deuteronômio 16:17. 

 
 E.  Deus disse que recusar dar oferta é ______________________ a Deus. 
  

“Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: Em que te roubamos?  Nos 
dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me  roubais, vós, a 
nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do Tesouro, para que haja mantimento na minha 
casa; e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas 
do céu e não derramar sobre vós bênção sem  medida”, Malaquias 3:8-10. 
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 F.  Quando eu dou a minha oferta, isto dá a Deus a oportunidade de provar 
       que___________e quer me abençoar. 
  
        “Trazei todos os dízimos à casa do Tesouro, para que haja mantimento na minha  

 casa; e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas  do céu e 
não derramar sobre vós bênção sem medida”, Malaquias 3:10. 

 
 G.  Quando dou oferta deveria ter ________________________________ de Davi . 
  

“E perguntou: Por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi: Para  comprar 
de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o 
povo. Então, disse Araúna a Davi: Tome e ofereça o rei, meu senhor, o que bem lhe parecer; 
eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos, e a  apeiragem dos bois para a lenha. Tudo isto, 
ó rei, Araúna oferece ao rei; e ajuntou: Que o Senhor, teu Deus, te seja propício. Porém o rei 
disse a Araúna: Não, mas eu to comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao 
Senhor, meu Deus holocaustos que não me custem nada”, II Samuel 24:21-24. 

 
 
 

CINCO PRINCÍPIOS DO NOVO TESTAMENTO 
 
 A.  Deus mostrou que nos ama _____________________seu filho Jesus. 
 

 “Pois Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito para que todo o que   
   nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna”, João 3:16. 

 
 
 
 B.  ________________________ é tudo! 
 
        “. . .pois Deus ama a quem dá com alegria”, II Coríntios 9:7. 
 
 C.  Deus quer de nós o que _______________________. 
 

       “Porque, se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que  
                  alguém tem, e não de acordo com o que não tem”, II Coríntios 8:12. 

 
 

D.  Dar oferta deve ser de___________________________. 
 
                “Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação,  pois  
                  Deus ama a quem dá com alegria”, II Coríntios 9:7. 
 
 E.  Dando oferta provo que eu __________________ a Deus. 
 
        “Todavia, assim como vocês se destacam em tudo: na fé, na palavra, no  
                     conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós,  
                     destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Não lhes estou dando uma  
                     ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com  
                     a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus  
                     Cristo que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de         
                     sua pobreza vocês se tornassem ricos”, II Coríntios 8:7-9. 
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 O QUE DEVO OFERTAR ENTÃO? 
 
    A ______________________parte do que ganho e não do que___________________. 
 
            “Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. . .”,  
              Provérbios 3:9. 
 
 “Se é dar ânimo, que assim o faça; se é contribuir, que contribua generosamente; se  
              é exercer liderança, que a exerça com zelo; se é mostrar misericórdia, que o faça  
              com alegria”, Romanos 12:8. 
 
 

 ONDE DEVO DAR OFERTA? 
 
 Vou dar as minhas ofertas à ________________ onde eu__________________ a Deus. 
 

“José, um levita de Chipre a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé (que significa Filho da 
Consolação), vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou  aos pés dos 
apóstolos”, Atos 4:36-37. 

.   
  Também vou ajudar _______________________ quando vejo necessidade. 
 
  “Digo-lhes a verdade: o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim  
               o fizeram”, Mateus 25:40. 
 
 

QUANDO É QUE EU DEVERIA DAR A MINHA OFERTA? 
 
             No ___________________________ da semana. 
 
   “No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com  
                a sua renda, reservando-a para que, quando eu chegar, não seja preciso fazer  
                coletas”, I Coríntios 16:2. 

 
 

A CHAVE DE DAR OFERTA 
 

“. . .mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e, depois,                                    
a nós, pela vontade de Deus”, II Coríntios 8:5. 

 
Uma Oração de Compromisso 

 
     “Pai, eu sei que O Senhor me ama e quer o melhor para mim. Reconheço que tudo que eu tenho vem de 
Ti Senhor. Quero agradar mais O Senhor do que ter bens materiais. Quero que O Senhor tenha primeiro 
lugar na minha vida e vou dar oferta como O Senhor tem mandado. É pela gratidão por tudo que O Senhor 
tem feito para mim, e com a expectativa de que vá continuar a providenciar as minhas necessidades que eu 
me comprometo a dar ao Senhor conforme os princípios na Bíblia, de tudo que eu ganhar. Quero começar a 
investir na eternidade. Ajude-me a ser fiel com esse compromisso.  
         
      Em nome de Jesus, Amém.” 
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O HÁBITO DE COMUNHÃO 
 

Como Participar na Família de Deus 
 
 

 
“E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e 
às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o 

costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais 
quando vocês vêem que se aproxima o Dia”, Hebreus 10:24-25. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.  Por Que a Comunhão É Tão Importante? 
 
    A.  Eu ____________________________ à família de Deus com outros discípulos. 
  
           “Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da  
             família da fé”, Gálatas 6:10. 
 

“Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e  membros 
da família de Deus”, Efésios 2:19. 

 
“Assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro   faz  parte 
de todos os outros”, Romanos 12:5. 

 
 “O cristão que não se compromete a uma congregação para orar, para servir, para  
             compartilhar, para que ele possa ser conhecido pelos outros e ele os conhecer não é  
             um  cristão obediente. Ele não está fazendo a vontade do Senhor. Mesmo que fale  
             em voz alta as suas teorias, ele não consegue obedecer a Deus.” - Dr. Ray Ortland 
 
    B.  Eu preciso ____________________________________ para crescer no meu espírito. 
  
           “E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras”,  
             Hebreus 10:24. 
 

Página 33 



 

 

     C.C.C.  -  Módulo 2  -  Minha Maturidade      Igreja de Cristo em Curitiba 

 “Melhor é serem dois do que um, porque têm melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem,  
   um levanta o companheiro; ai, porém, do que estiver só; pois, caindo, não haverá quem o  
   levante”, Eclesiastes 4:9-10. 

 
    C.  Eu preciso ________________________________ para crescer no meu espírito. 
  

“Como o ferro com o ferro se afia, assim, o homem, ao seu amigo”, Provérbios 27:17.       
                                                                                                                                                                          
“Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma transgressão, vocês que são espirituais  
 deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja    
 tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e, desta forma, cumpram a lei de 

            Cristo”, Gálatas 6:1-2. 
 
    D.  Cristo está________________________ quando temos comunhão. 
        
           “Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles”, Mateus 18:20. 
                                                                                                                                                             
    E.  Tem ______________________________quando pessoas oram juntas. 

 
“Também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre  o  
  qual pedirem, isto lhes será feito por meu Pai que está nos céus”, Mateus 18:19. 

                                                                                                      
    F.  Comunhão é um____________________________ ao mundo. 

 

           “Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também  
             estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste”, João 17:21. 
 
           “Com isto todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos  
             outros”, João 13:35. 
 
 G.  Eu sou __________________________para servir meu irmão em Cristo. 
 
           “Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a  
             graça de Deus em suas múltiplas formas”, I Pedro 4:10. 
 
           “Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo”, I Coríntios 12:5. 
 

“Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse   
  corpo”,  I Coríntios 12:27. 

 
 
 
    Alguns Versículos que mencionam nossa comunhão “uns com os outros”. 
 

  Servir uns aos outros    Gálatas 5:13 
  Aceitai-vos um o outro    Romanos 15:7 
  Perdoai-vos uns aos outros   Colossenses 3:13 
  Saudai-vos uns aos outros   Romanos 16:16 
  Levai as cargas uns aos outros   Gálatas 6:2 
  Amai-vos uns aos outros   Romanos 12:10 
  Honra uns aos outros    Romanos 12:10 
  Admoestai-vos uns aos outros   Romanos 15:14 
  Sujeitando-vos uns aos outros   Efésios 5:21 
  Exortai-vos uns aos outros   I Tessalonicenses 5:11 
  Edificai-vos uns aos outros   I Tessalonicenses 5:11 
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    H.  Comunhão entre__________ e ___________é através de partir o pão (A Santa Ceia). 
 

 QUANDO? 
 
           “No primeiro dia da semana reunimo-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo”, Atos 20:7.  
 
  PORQUE? 
 
  1.  Para _____________________ o pacto que há entre nós e o Senhor Jesus. 
 

“Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei: que o Senhor Jesus, na noite em que foi  
  traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: ‘Isto é o meu corpo, que é dado em  
  favor de vocês; façam isto em memória de mim’. 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’”, I Coríntios 11:23-25. 

  
 
  2.  Para ______________________ a morte de Jesus até que ele venha nos buscar. 
 

“Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, anunciam a morte do Senhor   
  até que ele venha”, I Coríntios 11:26. 

 
  3.  Para que cada semana eu posso _____________________ a minha própria vida. 
  
                “Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice”, I Coríntios 11:28. 
 
 
 
 
II. Como uma Congregação Grande Pode Manter Amizades Fortes? 
 
          CADA MEMBRO PRECISA PARTICIPAR NO CULTO E NUM GRUPO  
              
        _____________________________________________. 
 

 “Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus   
   é o Cristo”, Atos 5:42. 

 
 Existem dois tipos de encontros da igreja:  

 
                Grupo grande - O Culto                     Grupo pequeno - C.A.S.A. em Casa  
 

 “Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epêneto,  
   que foi o primeiro convertido a Cristo na Província da Ásia”, Romanos 16:5. 

 
  Um Leme Para Usar: 
 
 Cada vez ___________________ e cada vez ____________________ no mesmo tempo. 
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III.  Sete Razões Porque C.A.S.A. em CASA é Importante 
 

Atos 2:42-47 
 

“Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos...  
 
 A. ______________________________________ “...ao ensino...” 

 
 B. ______________________________________  “. . .e à comunhão. . .” 
 
 C. ______________________________________  “. . .e às orações. . .” 
 

“Vocês, orem assim: ‘Pai nosso, que estás nos céus! Santificado seja o teu nome. Venha o teu  
Reino; seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. 
Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em 
tentação, mas livre-nos do mal. . .’”, Mateus 6:9-13. 

 
 D. _____________________________________   
            “. . .distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. . .” 
 
           “Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no evangelho, quando parti da  
             Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto  
             vocês”, Filipenses 4:15. 
 
  E. _____________________________________ 
            “. . .Partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições, com alegria e  
               sinceridade de coração. . .” 
 
            “Compartilhem com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade”, 
               Romanos 12:13. 
 
  F. _____________________________________ 
            “. . .louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. . .” 
 
 G. _____________________________________ 
            “. . .E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos”. 
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COMO COMEÇAR E MANTER  

BONS HÁBITOS 
 
 
 

“Não que eu já tenha obtido tudo isto ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para 
alcançar aquilo para o qual também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não 

penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-me das 
coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o 

alvo, a fim de ganhar o prêmio da chamada celestial de Deus em Cristo Jesus”, 
Filipenses 3:12-14 

 
 
 
 
 
 
 
 

I.  Como Começar e Manter Bons Hábitos 
 

   1º PASSO: ______________________________________________________________ 
 

Comece com um desejo forte. Tem que ser motivado no seu íntimo. Motivação externa não                 
é duradoura. Se começar semi-motivado jamais vai chegar ao ponto de ter sucesso. 

 
 
   2º PASSO: ______________________________________________________________ 
 

Comece agora! Não espere! Não procrastine. Um bom hábito nunca foi criado pela moleza. 
“Um dia” nunca vai chegar. Tem que ter um ponto de partida. É mais fácil quebrar um hábito 
mal hoje, do que tentar quebrá-lo amanhã. 

 
            “Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens   
     nunca segará”, Eclesiastes 11:4. 
 
 
         3º PASSO: _____________________________________________________________ 
 

Anuncie suas intenções publicamente. Seja resoluto. Faça um compromisso. O poder de uma 
declaração pública é incrível. Fica mais poderoso ainda se escrever no papel. 

 
         “. . .seja o vosso sim sim, e o vosso não não. . .”, Tiago 5:12. (Mateus 5:37) 
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        4º PASSO: ______________________________________________________________ 
 

Não deixe nada interromper o processo de criar esse hábito de “Tempo diário 
com Deus”. Cada vez que interromper o processo fica muito mais difícil criá-lo. 
Sucesso é primordial. Não aceite o pensamento, “Só essa vez.” O parar enfraquece 
o espírito e reforça sua falta de auto controle. Leva três semanas para entrar no 
ritmo e ficar satisfeito com um novo hábito. Leva mais três ou quatro semanas, 
fazendo todo dia,  para que se torne parte da sua vida.  

 
 5º PASSO: ______________________________________________________________ 
 

Em qualquer momento que sentir a necessidade de começar - COMECE! Não importa se o 
sentimento seja pequeno ou grande - COMECE! Não deixe para lá. Tome cada oportunidade de 
reforçar seu  hábito. Os sentimentos não vão sempre estar, então quando sentir vontade, faça! 
 
 

 6º PASSO: ______________________________________________________________ 
 

Procura ter alguém que pode encorajá-lo. Tem que ser alguém que pode verificar se está 
praticando seu hábito ou não. Deve ser alguém que você pode aceitar a sua cobrança. Isto é 
muito importante no começo deste processo. 

 
            “E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não 

deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos  uns 
aos outros, ainda mais quando vocês vêem que se aproxima o Dia”, Hebreus 10:24-25. 

 
            “Melhor é serem dois do que um, porque têm melhor paga do seu trabalho. Porque  

 se caírem, um levanta o companheiro; ai, porém do que estiver só; pois, caindo, não      
 haverá quem o levante”, Eclesiastes 4:9-10. 

 
 

7º PASSO: ______________________________________________________________ 
 

Deixe o poder de Deus ajudá-lo a estabelecer este hábito. Lembre-se que Satanás não quer que 
tenha este hábito de “Tempo Diário Com Deus”.  Satanás não quer que você se torne 
semelhante a Jesus e vai fazer qualquer negócio para tentar impedi-lo. ORE COMO NUNCA! 

 
                  “Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio”, 
                II Timóteo 1:7. 
 
                 “Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com  a  
                  boa vontade dele”, Filipenses 2:13. 
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VERIFICAÇÃO DO MEU TEMPO DIÁRIO COM DEUS 

 
  Domingo    Segunda    Terça    Quarta    Quinta    Sexta    Sábado 
 
    Como foi a minha compreensão da Palavra de Deus essa semana? 
 
 Ouvindo a Palavra ____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
 Lendo a Palavra ______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
 Estudando a Palavra  __________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
 Memorizando a Palavra _______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
 Meditando na Palavra _________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
 Aplicando a Palavra (meu projeto) _______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
Orações respondidas  ___________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
Minha comunhão com os irmãos  _________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
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NÍVEIS DE COMPROMISSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta congregação da igreja de Cristo tem o objetivo de incentivar todos a progredir                                 
para o centro do círculo através do encorajamento de fazer compromissos espirituais.                        

Especificamente Deus chama as pessoas para quatro compromissos básicos: 
 
 
 
 
 
II.  Os Quatro Compromissos da Igreja  
 
      A.  O COMPROMISSO DE SER MEMBRO. . . 
                                               é um compromisso com _____________e com ___________________. 
 

“Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros 
da família de Deus”,  Efésios 2:19. 

 
 “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 faz parte de todos os outros”, Romanos 12:4-5. 

 
B.  O COMPROMISSO DA MATURIDADE. . . 

                        é um compromisso para ter _________que são necessários para crescimento espiritual. 
 

 “Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador. A ele    
   seja a  glória, agora e para sempre! Amém”, II Pedro 3:18. 

 
          “Rejeite, porém, as fábulas profanas de velhas e exercite-se na piedade. O  
            exercício físico é de pouco proveito; a piedade, porém, para tudo é proveitosa,  
            porque tem promessa da  vida presente e da futura”, I Timóteo 4:7-8. 
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      C.  O COMPROMISSO DO MINISTÉRIO. . . 

  é o compromisso de descobrir e usar os meus dons e habilidades que Deus deu   
   para_______________ a Deus e os outros. 

 
 “Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando  
   fielmente a  graça de Deus em suas múltiplas formas”,  I Pedro 4:10. 

  
 “Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. . .Ora, vocês são o  
  corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo”,  
  I Coríntios 12:5,27. 

 
 
      D.  O COMPROMISSO DA MISSÃO. . . 
 é o compromisso de ________________________ as Boas Notícias aos outros. 
 
 “. . .e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até  
      os confins da terra”, Atos 1:8. 
 

 “Antes, santifiquem a Cristo como Senhor em seus corações. Estejam sempre 
   preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que  
  há em vocês”,  I Pedro 3:15. 
 
 
 
 

Por que Fazemos Estes Compromissos? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRESCEMOS ESPIRITUALMENTE DE ACORDO COM OS  
               
                      __________________ QUE NÓS CRIAMOS. 
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E AGORA? 
 

O plano desta congregação da igreja de Cristo para ajudar você  
a crescer espiritualmente é participar no: 

 
 
 
 
 

O Campo do Crescimento Cristão 
 

“Um Processo para Desenvolver a Vida Espiritual” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Participe no Próximo Seminário! 
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Seminário Um: 
Sou Membro 

Seminário Dois: 
Minha Maturidade 

Seminário Três: 
Meu Ministério 

Seminário Quatro: 
Minha Missão 

 
O Resumo do Campo do Crescimento Cristão! 

 
Primeiro Seminário:  Levar pessoas a obedecer a Cristo e serem membros ativos da                   

igreja de Cristo. 
 

Segundo Seminário: Ajudar os cristãos a crescerem em maturidade. 
 
Terceiro Seminário: Equipar os cristãos com as habilidades que precisam para o                

ministério. 
 
Quarto Seminário: Alistar cristãos para participar na missão de compartilhar                            

Cristo com o mundo. 
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Meu Compromisso  

de Crescer Espiritualmente 
 
 

 Tempo Diário com Deus       Estudo Bíblico Pessoal e Oração 
 
 Comprometido a Ofertar       Vou Dar a Mim Mesmo Primeiro 
 
 Comprometido à Comunhão      Vou Participar com a Congregação 
 

 
 
                Seu Nome Legível: _________________________________ 
 
 
      _________________________      _____________________________ 
                  Sua Assinatura         Evangelista 
 
 
 

“Rejeite, porém as fábulas profanas de velhas e exercite-se na piedade”, 1 Timóteo 4:7. 
 
 
 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
 
 

 
Atualize nosso Registro de Membros 

 
Tem algum informação nova que precisamos sabe sobre você? 

 
Um número de celular novo,  

ou você mudou-se e tem novo endereço,  
ou nasceu um filhinho. 

 

 
      ____________________________________________________________________ 
 
      ____________________________________________________________________ 
 
      ____________________________________________________________________ 
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Respostas Para O Professor 

 
p. 2   - ser como Cristo. 
p. 3   - verdadeiros discípulos, me disciplinar, Deus pode me usar mais, carregar a  sua cruz, todo dia,   
            faço qualquer negócio para 
p. 4   - hábitos espirituais. 
p. 6   - me comprometer. 
p. 7   - 95. 
p. 8   - Todo dia, 30. 
p. 9   - usar lápis e papel, fazer as perguntas corretas, Quem (é discípulo)?, O que (é discípulo)?, Quando  
           (se torna discípulo)?, Onde (vai ser discípulo)?, Por que (ser discípulo)?, Como (ser discípulo)? 
p. 11 - Revisar, Revisar, Revisar, a Bíblia é a coisa mais importante na sua vida. 
p. 12 - Pensar. 
p. 13 - relacionamentos, pessoal, prático, possível, provável. 
p. 14 - criados.  
p. 15 - morrer, maneira, serviço a Deus, saudável, devoção, direção, desejar. 
p. 16 - amor, do caráter, seja constante. 
p. 17 - solidão, Reverência, Expectativa, Desejar a obedecer. 
p. 18 - Pausar (fique quieto), Perscrutar (ler), Pensar, Por no papel os seus 
            pensamentos, Pedir a Deus a Sua ajuda. 
p. 19 - Cedo, imediatamente, ladrões, em Deus, cama, acordado, ore, caderno, sentimentos. 
p. 20 - se culpa, seja legalista, desista, 3, 3. 
p. 22 - real, impressionar Deus, ser como outras pessoas, (calma, real, e autêntico), transparente. 
p. 23 - expressando meu louvor, o caráter de Deus, vontade. 
p. 24 - providenciar as minhas necessidades, todas elas, seja específico nas suas orações, perdoar os meus  
           pecados, revele, especificamente, reconciliar, aceito. 
p. 25 - outras pessoas, a proteção de Deus. 
p. 28 - Destacam, Fé, Amor, Contribuir. 
p. 29 - mais como Deus, perto de Deus, materialismo, na minha fé, na eternidade, por Deus. 
p. 30 - me faz feliz, estabelecido, primeiro lugar, tudo, gratidão a Deus, roubar. 
p. 31 - Deus existe, a mesma atitude, dando, Atitude, nós temos, propósito, amo, primeira, sobrou. 
p. 32 - congregação, louvo, os irmãos, primeiro dia da semana. 
p. 33 - pertenço, encorajamento. 
p. 34 - responder a alguém, presente, poder, testemunha, membro. 
p. 35 - nós e Deus, lembrar, anunciar, avaliar, pequeno de C.A.S.A. em casa, maior, menor. 
p. 36 - Ensinamento, Comunhão, Oração, Suprindo as necessidades, Sendo sócias,                             
           Cantando e louvando a Deus, Evangelismo. 
p. 37 - Desejar, Decidir, Declarar. 
p. 38 - Determinar, Decolar, Dois juntos, Depender de Deus. 
p. 40 - Cristo, os irmão, hábitos. 
p. 41 - servir, espalhar, hábito. 
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Bem vindos ao Seminário 3 
do Campo de Crescimento Cristo  (C.C.C.) 

Meu Ministério 
 
 

Índice 
 

  O Propósito deste Seminário ................................................................. pág. 2 
  O que a Bíblia diz sobre “Os Ministérios” ..............................................  pág. 4 
 

   Descobrindo como Deus me Formou para o Ministério - F.O.R.M.A. .... pág. 8 
  O Procedimento para Descobrir Meu Ministério ..................................... pág. 12 
 

 Descobrindo Seus Dons Espirituais ............................................................... pág. 14 
  Desembrulhando os Dons ..................................................................... pág. 17 
  Avaliação para Descobrir seus Dons ..................................................... pág. 24 
 

 Descobrindo “O Coração” .............................................................................. pág. 30 
  Exame do Coração ...............................................................................  pág. 31 

  

 Descobrindo Minhas Habilidades ................................................................. pág. 35 
  Como Descobrir suas Habilidades ........................................................  pág. 36 
 

 Descobrindo Minha Personalidade ................................................................. pág. 38 
  Minha Personalidade ...........................................................................  pág. 40 
 

 Descobrindo Minhas Experiências ................................................................. pág. 42 
 

   Conceito Ministerial ..................................................................................... pág. 44 
  O “Cardápio” de Alguns Ministérios .................................................... pág. 47 
 

   Currículo Ministerial .................................................................................. pág. 50 
  Minha F.O.R.M.A. ............................................................................. pág. 52 
 

 E Agora ....................................................................................     pág. 54 
 Níveis de Compromisso .............................................................     pág. 56 

Página 1 



 

 

     C.C.C.  -  Módulo 3  -  Meu Ministério       Igreja de Cristo em Curitiba 

 

Meu Ministério 

 
Tenha bom ânimo porque você está dando continuação ao seu crescimento espiritual! 

Este seminário é o terceiro no Campo de Crescimento Espiritual. Até agora, você deve ter 
completado os dois seminários anteriores que foram: “Sou Membro” e “Minha 
Maturidade”. Se você não participou ou completou os dois primeiros seminários, não se 
preocupe, eles serão oferecidos nos próximos meses. Deve-se completar os dois primeiros 
seminários antes de participar neste seminário. Em primeiro lugar, nós acreditamos que a 
pessoa deve se comprometer ao corpo local de Cristo e aos hábitos de amadurecer em Cristo 
antes de se comprometer ao ministério. Ser membro e a maturidade são os alicerces para 
servir num ministério. 

 
O PROPÓSITO DESTE SEMINÁRIO: 

 
“E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para 

evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para 
a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado.”  Efésios 4:11-12 
 

A Bíblia diz que: 
 
Uma função dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres é:     
 
____________________________________________________________ 
 
Uma função dos santos é:  ______________________________________ 
 
Para quê?  __________________________________________________ 
 

O Princípio Neste Seminário: 
 
Meu ministério deve ser determinado por minha ____________________ 
 
Como Deus me formou e me criou determina o que Ele pretende que eu faça. Eu 

posso entender melhor o propósito para qual eu fui criado quando eu entender quem sou. É 
uma chave que vai abrir as portas a fim de que eu possa entender onde e como servir melhor 
o corpo de Cristo e Deus. 

 
Deus não é um Deus de confusão. Ele nunca daria para nós dons, habilidades, 

personalidades, desejos e experiências e não usá-los. Por meio de um estudo e avaliando 
quem somos, podemos descobrir o ministério que Deus deseja para nós .... e assim agradar a 
Deus e servir com toda nossa força, e todo nosso coração.  
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A Necessidade deste Seminário: 
 
 A Bíblia enfatiza a responsabilidade de cada discípulo de Cristo, cada cristão deve 
tomar por si o entendimento e a prática sobre o que significa servir aos outros, ou para 
entrar num ministério no corpo do qual ele pertence. E assim nós enfatizamos a mesma 
responsabilidade do próprio indivíduo ao invés da instituição (sendo a igreja corporal). 
Então nossa abordagem é mais inclinada à pessoa ao invés da igreja corporal.  
 
      Vamos nos concentrar em cinco princípios que fazem com que você seja quem você 
realmente é. Pelo processo de entender e identificar suas características em cada um destes 
cinco princípios ou áreas, o ministério que Deus preparou  para você vai se esclarecer, virá 
mais à tona. 
 

 
O Esboço para “Meu Ministério” 

 

 Primeira Sessão:  Introdução 
 Segunda Sessão:  Foi Dado Dons Por Deus, O Coração 
 Terceira Sessão:  Reconhecendo Minhas Habilidades, Minha Personalidade 
 Quarta Sessão:  As Experiências, Atuando 
 

 
 

Três Passos para Completar o Seminário: “Meu Ministério” 
 

1.    Completar este seminário, o terceiro seminário, se comprometendo a servir num   
   ministério; 
2.    Preencher “O Currículo Ministerial” sobre sua F.O.R.M.A. ; 
3.    Reunir-se com a pessoa responsável para te ajudar nesta área de ministérios. 

 
 

O Alvo deste Seminário 
 

 

1.     Que eu vou ____________________ meu propósito “ÚNICO” (F.O.R.M.A.)      
        para o MINISTÉRIO  e me comprometer a __________________________ e  
        __________________________ os dons dados por Deus e as habilidades para  
        servir a Deus e aos outros por meio da minha FAMÍLIA ESPIRITUAL,             
        A IGREJA, QUE PERTENCE A CRISTO. 
 

2.     Que eu vou ______________________ e começar a ____________________ 
        no MINISTÉRIO DO CORPO DE CRISTO que _______________________      
        melhor com a F.O.R.M.A. que Deus deu para mim. 

Página 3 



 

 

     C.C.C.  -  Módulo 3  -  Meu Ministério       Igreja de Cristo em Curitiba 

O  QUE A BÍBLIA DIZ SOBRE OS “MINISTÉRIOS” 
 

 I.    O Que é “Ministério”? 
 

A raiz da palavra da linguagem grega vem da mesma palavra “diacono” = servir 
 

MINISTÉRIO TRANSMITE A IDÉIA DE USAR QUALQUER COISA QUE DEUS                    
TE DEU PARA SERVIR A ELE E AS NECESSIDADES DOS OUTROS. 

 
 

 II.   Nossos Ministérios Servem com Vários Propósitos: 
       

 ________________ o evangelho. “Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, 
 disse o Espírito Santo: “Separam-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho 
 chamado”.  Atos 13:2 

 

 ____________________________  “Portanto, enquanto temos oportunidade,  
 façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé.” Gálatas 6:10 
 

 _____________________________ “Vocês são o sal da terra. Mas se o sal 
 perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser 
 jogado fora e  pisado pelos homems.” Mateus 5:13 

 
 

III.   Nossos Ministérios Atingem as Três Necessidades: 
       

As necessidades __________________. “Pois eu tive fome, e vocês me deram de      
comer; tive sede, e vocês me deram de  beber; fui estrangeiro, e vocês me 
acolheram; (36) necessitei de roupas, e vocês me vestiram; estive enfermo, e  
vocês cuidaram de mim; estive preso, e vocês me visitaram” ... (40) “o que vocês  
fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram”. Mateus 25:35-36,40 
      
As necessidades ______________________. “Exortamos vocês, irmãos, a que 
advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam 
pacientes para com todos.” I Tessalonicenses 5:14 
 
As necessidades ______________________. “Tudo isso provém de Deus, que nos 
reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da 
reconciliação”  II Coríntios 5:18 

       
Mas nem sempre pode separá-los completamente. 

 
                                                

UM PROPÓSITO DO NOSSO MINISTÉRIO 
 

O DESEJO DE DEUS: “ (12) ... com o fim de preparar os santos para a obra do 
ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, ... (16) de quem todo o corpo, 
ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em 
amor, na medida em que cada parte realiza sua função” Efésios 4:11-16 

 
         DEUS QUER ME USAR PARA  ______________________________ 
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A URGÊNCIA DO MEU MINISTÉRIO 

  
Por que eu devo me interessar por um ministério? 

 
 
    1.  EU _______________________________ PARA O MINISTÉRIO.  
 

    “Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazer boas obras, 
      as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos.” Efésios 2:10 

 
    2.  EU _______________________________ PARA O MINISTÉRIO.  
 

    “que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não em virtude de nossas 
      obras, mas  por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça foi dada 

      em Cristo Jesus  desde os tempos eternos ... ” II Timóteo 1:9 
 
    3.  EU _______________________________ PARA O MINISTÉRIO.  
 

    “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. (10) Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de 

     Deus; não haviam  recebido misericórdia, mas agora a receberam.” I Pedro 2:9,10 
     “Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano 

      daquele que  faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, ...” Efésios 1:11 
 

Eu não sou quem eu acho que sou 
                                             Eu não sou quem você acha que sou 
                                       Eu sou quem realmente Deus diz que eu sou! 
 
    4.  EU ________________________________ PARA O MINISTÉRIO.  
 

    “ Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando 
       fielmente a  graça de Deus em suas múltiplas formas.” I Pedro 4:10 

 
5.  EU ________________________________ PARA O MINISTÉRIO.  
 

    “Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre 
      vocês deverá ser servo, (27) e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, (28) 
        assim como o Filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e 

      dar a sua vida em  resgate por muitos.” Mateus 20:26-28 
 
6.  EU _______________________________ PARA O MINISTÉRIO. 
 

    “Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é 
membro desse corpo.” I Coríntios 12:27 
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7.  EU ______________________________ POR CAUSA DO MEU MINISTÉRIO. 
 
       A “parábola do dinheiro”, (talento) Mateus 25:14-30 
       Pense nestes pontos: 

 deu a cada um de acordo com a sua capacidade, v. 15 
 partiu, confiou os seus bens, v. 14 
 duas respostas 

            1.  imediatamente eles cumpriram, v. 16,17 
            2.  o “outro servo” vs. 24-30 
 
8.  EU ________________________________ POR MEU MINISTÉRIO. 
 
    “Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os 
      homens, (24) sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança.  É a 
      Cristo,  o Senhor, que vocês estão servindo.” Colossenses 3:24,25 
     “O senhor respondeu: ‘Muito bem, servo bom e fiel! Você foi fiel no pouco; eu o 
       porei  sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor!”  Mateus 25:23 

 
 
 
 

A Preparação e o Procedimento para  
Descobrir Meu Ministério 

 
Romanos 12:1-8 

 
Passo 1: Dedicação,  ________________________________________________ 
 
   Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em 
   sacrifício vivo, santo e agradável a Deus; este é o culto racional de vocês.” (v.1) 
 
Passo 2: Eliminação, ________________________________________________ 
 
   “Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da 
     sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável 
     e perfeita vontade de Deus.” (v.2) 
 
Passo 3: Avaliação, _________________________________________________ 
 
   “Pois pela graça que me foi dada digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo 
     um  conceito mais elevado do que deve ter; mas pelo contrário, tenha um conceito 
     equilibrado,  de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu.” (v.3) 
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Passo 4: Cooperação, _______________________________________________ 
    
    “Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros 
     não exercem todos a mesma função, (5) assim também em Cristo nós, que somos 
    muitos, formamos um corpo, e cada membro faz parte de todos os outros.” (vs. 4,5) 
  
 

Algumas Lições da “Aula de Anatomia” de Paulo 
(veja também I Coríntios 12:1-31) 

 
 Cada membro no corpo de Cr isto é “um ministro” 

                            Cada membro tem uma função diferente 
                            Cada membro e seu ministér io é impor tante  
                                          Cada membro do corpo per tence aos outros  
 

   (16) “O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos.”  (21) “O olho não 
   pode dizer à mão: ‘Não preciso de você!’ Nem a cabeça pode dizer aos pés: ‘Não 

   preciso de vocês!” (22) Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais 
   fracos são indispensáveis, ... (24) ... Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra 

   aos membros que dela tinham falta.”  I Coríntios 12:16, 21-22, 24  
 

 
Passo 5: Atuar, ____________________________________________________ 
    
    “Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada ... profetizar ... 
    servir ... ensinar ... dar ânimo ... contribuir ... exercer liderança ... mostrar 
    misericórdia ...”   Romanos 12:6-8 
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DESCOBRINDO COMO 
 

DEUS  ME  
 

FORMOU 
 

PARA O MINISTÉRIO 
 
 
f 
o 
r 
m 
a 
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DEUS ME FORMOU? 
 

As tuas mãos me plasmaram e me aperfeiçoaram .... Jó 10:8 
 

Graças  te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste; as tuas obras são 
admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem; os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto 

fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda 
informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando 

nem um deles havia ainda ....  Salmo 139:14-16 
 

Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou 
para que andássemos nelas .... Efésios 2:10 

 
Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade ...  

     Filipenses 2:13 
    

Pois pela graça que me foi dada digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado 
do que deve ter; mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que 

Deus lhe concedeu .... Romanos 12:3 
    

Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é 
o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, 

porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum .... I Coríntios 12:4-7  
 
    

   Deus estava te formando e amoldando para o minstério desde que você 
   nasceu.  Na verdade, Deus começou a formar você até antes do seu nascimento! 

  
  1.   Eu fui ________________________________ para um propósito. 
 
  2.   Eu sou _______________________________ ! 
 
  3.   Eu sou _______________________________ ! 
 
Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? “Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o 
formou: ‘Por que me fizeste assim?” O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins 

nobres e outro para uso desonroso? .... Romanos 9:20,21 
 

No Ministério .... Sua  F.O.R.M.A.  Determina Sua Função! 

 
Seu Ministério Será Determinado Por Vários Fatores 

 
   “Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo.  Há diferentes tipos de 

     ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o 
     mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação 

     do Espírito, visando ao bem comum .... I Coríntios 12:4-7  
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Minha  F.O.R.M.A.  Determinará Meu Ministério 
 
 A palavra “Forma”:  Os limites exteriores da matéria de que é constituído um corpo, e que 
conferem a este um feitio, uma configuração, um aspecto particular: O mecanismo era composto de várias 
peças de diferentes formas; A água é uma substância sem forma; "Que somos nós? Formas sem força que 
uma Força impele." (Eça de Queirós, Contos, p.115). Filos. Princípio que confere a um ser os atributos 
que lhe determinam a natureza própria - Aurélio Dicionário Eletrônico. 
 

Nossa FORMA é o total de todos os aspectos que determinam quem somos: 
 

F _________________________________________ 
   “Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada ...” Romanos 12:6 

EU RECEBI DE DEUS QUAIS DONS ?  

O _________________________________________ 
    “Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o 
      teu entendimento.” Mateus 22:37  “Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer    
      quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele.” Filipenses 2:13 

O QUE EU GOSTO DE FAZER? 
R__________________________________________ 
    “e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, e de conhecimento, 
      em todo artifício,”  Êxodo 31:3  “Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo 
Deus que efetua tudo em todos.”  I Coríntios 12:6 

QUAIS SÃO MINHAS HABILIDADES E MEUS TALENTOS? 
 

M _________________________________________ 
          “Graças  te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste; 
       as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem...”  Salmo 139:14-16 

MINHA PERSONALIDADE FACILITA QUAL TIPO DE SERVIÇO? 
 

A __________________________________________ 
  “que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que 
  recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações.”  
      II Coríntios 1:4       COMO EU POSSO USAR MINHAS EXPERIÊNCIAS? 
                         

 
Meu ministério terá a máxima eficácia e satisfação quando eu estou usando e atuando com meus 

dons que Foram dados por Deus, seguindo o que eu gosto de fazer conforme O meu coração 
voltado a Deus, Reconhecendo minhas próprias habilidades, numa  maneira  que  utiliza  melhor  

Minha  personalidade,  e As minhas experiências. Deus me formou. Eu preciso aproveitar 
minha própria  F.O.R.M.A. dada por  Deus para servir a Ele e aos outros.  

 
O SUCESSO =           FAZENDO AS COISAS PARA AS QUAIS  

               DEUS ME FORMOU PARA FAZER 
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A FORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DE PAULO 

            
Os Dons Espirituais que Foram Dados por Deus 

     Deste evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre ... 2 Timóteo 1:11 
 

O  Coração 
     Sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não fosse conhecido, de forma que 

não estivesse edificando sobre alicerce de outro .... Romanos 15:20 
     Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por 

meio de mim para com os gentios .... Gálatas 2:8 
     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 

 

Reconhecendo As Habilidades 
     Ali, encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália 
com sua esposa Priscila, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-
los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes 

de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga, e convencia judeus e gregos .... Atos 18:2-4 
 

A Minha Personalidade 
     Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia intensamente a igreja de 

Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade, e era 
extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados .... Gálatas 1:13,14 

 

As Experiências de Paulo 
 

        As Experiências Espirituais: 
 

 Participou quando Estêvão foi apedrejado, Atos 8:1 
 A conversão na estrada a Damasco, Atos 9:1-20 
 Os três anos que ele passou em Arábia, Gálatas 1:17,18 
 A revelação de Deus, 2 Coríntios 12:2-7 
 A educação que Paulo recebeu, Atos 22:3 
 O ministério onde ele participou como fariseu, Filipenses 3:4-6; Atos 10:1,2 

 
         As Experiências por meio das Provações: 
 

 Encarcerado muitas vezes, açoitado severamente, exposto à morte, cinco vezes recebeu 39            
açoites dos judeus, três vezes golpeado com varas, apedrejado, três vezes sofreu naufrágio,            
passou uma noite e um dia exposto à fúria do mar, perigos nos rios, assaltantes, maus            
compatriotas, perigo dos gentios, na cidade, no deserto, no mar, ficou sem dormir, passou            
fome e sede, suportou frio e nudez .... 2 Coríntios 11:23-27 

 Um espinho na carne .... 2 Coríntios 12:7 
 
 

O Ministério de Paulo Atuando 
    Leia os Atos dos Apóstolos Página 11 
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O PROCEDIMENTO PARA DESCOBRIR MEU MINISTÉRIO 

 
 

Completar o Terceiro Seminário “Descobrindo Meu Ministério” 
 

 Como Deus me formou para o ministério 
 
       Foi-me  dado dons espirituais 

 

                                             O Coração 
 

                             Reconhecendo minhas habilidades 
 

                             Minha personalidade 
 

                             As experiências 
 

 
 
 

Comprometer-se a servir num ministério 
 

 
 
 

Preencher “O Curriculo Ministerial” sobre F.O.R.M.A.  
 

 
 
 

Entrevista 
Para identificar 3 ou talvez 4 possibilidades onde pode servir 

 
 
 
 

Encontrar a pessoa responsável pelo ministério 
onde você tem interesse (ou pode começar  

um ministério que não existe) 
 

 
 

Começar a servir no ministério 
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Descobrindo Minha Própria F.O.R.M.A. 

 
     Foi desenvolvido neste estudo várias ferramentas para te ajudar a descobrir e pensar 
mais sobre os cinco fatores que formam quem você é. Precisa preencher todas as pesquisas 
antes de conversar com a pessoa responsável para te ajudar identificar 3 ou 4 possibilidades 
onde você pode servir num ministério. 
 
     F  “DESCOBRINDO SEUS DONS ESPIRITUAIS”  te dará um resumo sobre os dons   
              espirituais e te ajudará identificar quais Deus possivelmente lhe concedeu. 
 
    O  “DESCOBRINDO SEU CORAÇÃO”, vai te ajudar a esclarecer o que você  
    realmente gosta de fazer. 
 
    R  “DESCOBRINDO SUAS HABILIDADES”, facilitará uma apreciação e um 
             reconhecimento das suas habilidades. 
 
    M “DESCOBRINDO SUA PERSONALIDADE”, vai te mostrar como seu  
    temperamento pode ser usado da melhor maneira possível no ministério de Deus. 
 
    A  “DESCOBRINDO SUAS EXPERIÊNCIAS”, vai te ajudar a rever o seu passado  
    para descobrir como Deus tem te preparado para um ministério especial que  
    somente você pode fazer baseado nas suas experiências. 
 

 
 

Lembre-se: 
 
1. Divirta-se. Isto não é um exame ou tipo de vestibular. Não há as respostas certas ou 

erradas. O propósito é te mostrar sua forma dada por Deus. Você é único! 
 
2. Cada sessão tem o propósito de ser uma “auto-avaliação”. Ninguém recebe uma nota, 

seja ruim ou boa. Seus sentimentos e pensamentos são os que valem, não dos outros. 
(Pode ser interessante você para perguntar sobre as opiniões das outras pessoas mais 
chegadas depois de terminar.)  

 
3. O valor de cada ferramenta ou pesquisa variará dependendo da sua idade, quanto tempo 

você é um cristão, seu passado, sua honestidade, e sua vontade e quanto tempo e força 
você está disposto a investir. 
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DESCOBRINDO SEUS  
DONS ESPIRITUAIS 

 

FOI-ME  DADO DONS ESPIRITUAIS POR DEUS            

O 
R 
M 
A 

 
“Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes.”  I Coríntios 12:1 

 
 

Dom Espiritual: uma capacidade especial dada por Deus, que é concedida a cada 
membro do corpo com o fim de ser usado para servir aos outros 
e assim edificando o corpo de Cristo, ou seja a igreja. 

 

 
O Que a Bíblia Diz Sobre os Dons Espirituais  

 

“Um Resumo” 
 
 

 São _____________________________________ que recebem os dons espirituais. 
Romanos 12:4-6 

 
 Cada membro ou cristão possui pelo menos ___________ espiritual. I Coríntios 7:7 
 
 Ninguém possui __________ os dons espirituais. I Coríntios 12:27-30 
 
 Não há um dom que é dado ____________ . I Coríntios 12:29-30 
 
 Eu preciso _________ os dons que Deus me concedeu. I Timóteo 4:14 
 
 É contra a vontade de Deus ______________________________ dos dons que      

Deus me deu.   Mateus 25:14-30 
 
 Usando meus dons espirituais ___________ Deus e assim somos _____________ .  

João 15:8 
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O Propósito dos Dons Espirituais 
 

Não para me servir, mas ____________________________  
 

   “Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando 
     fielmente a  graça de Deus em suas múltiplas formas.” I Pedro 4:10 

    

“A cada um, porém é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum.”  
            I Coríntios 12:7 

 
Para que o corpo de Cristo ___________________, alcancemos a _________________,  

___________________________ e _________________________ .  “com o fim de 
preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, 

(13) até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e 
chegando à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, (14) para que não 

sejamos mais crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá 
e para lá .... (15) Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo  naquele que é a 

cabeça, Cristo ... ”  Efésios 4:12-16  
 
  

Algumas Precauções Sobre Os Dons Espirituais 
     

 Evitar os dois extremos: 
 

           1.   Não estudar porque pode surgir as discussões e discordâncias. 
           2.   Exagerar, pensando que é o remédio para todos os problemas que existem 
                 no corpo de Cristo. 
 

 Não confunda os dons espirituais com os talentos humanos ou as habilidades.   
 
 Faça uma distinção entre o fruto do Espírito Santo e os dons do Espírito.  
    Gálatas 5:22-23 

 O fruto indica mais a maturidade (ou progresso) espiritual.  
 Os dons são usados para o serviço no corpo. 

 
 Não confunda os dons com o papel ou as responsabilidades de cada cristão. 
 
 Não tenha a expectativa de que os outros vão servir da mesma maneira que você e  
     ter os mesmos resultados. 
 
 Não deve achar que seu dom se torna superior aos outros. Tome cuidado em colocar 

        um dom como o mais importante.  I Coríntios 12:21-25 
 

 Entender que sem o amor verdadeiro seu dom não vale nada. 
        “Ainda que eu fale as línguas ... tenha o dom de profecia ... dê aos pobres                    

        tudo... mas não tiver amor, nada disso me valerá.” I Coríntios 13:1-3 
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 Não vamos nos preocupar muito em definir o que é um dom “sobrenatural”, e uma 
        habilidade natural. Use os dois em honra a Deus. Peça a Deus um esclarecimento  
        se vai ajudar no seu serviço a Ele. 
 

 Vamos encorajar o exercício dos dons no corpo, mas evitar usá-los como uma 
        medida de espiritualidade. 
 

 Reconhecer que você tem um ministério primário e um ministério secundário na 
        igreja: 
      

 Meu compromisso no ministério primário deve ser na área onde minha  
    _______________________  serve melhor. 
         
 Meu compromisso no ministério secundário deve ser na área do corpo de Cristo 
        onde eu sou __________________ .  
 

 
      

Antes de Começar - Há Quatro Condições Fundamentais: 
 

 Você deve ser um discípulo de Jesus batizado para remissão dos seus pecados, 
um cristão, membro do corpo.  Atos 2:38; Romanos 12:6; I Coríntios 12:11 

 Você deve crer que existe hoje os dons espirituais, que Deus concede a cada 
membro do corpo de Cristo. Romanos 12:1-8; Efésios 4:1-16; I Pedro 4:7-12; 
I Coríntios 12-14 

 Você deve ter a vontade de se esforçar.  Efésios 2:10; Romanos 12:3-7 
 Deve orar.   Tiago 1:5; 4:3, 6-17; Mateus 7:7-12 

 
 
 
 

Três Maneiras Que Deus Pode Usar Seus Dons 
 
                                       1.    Num ministério organizado de longo prazo 
                                       2.    Num trabalho de curto prazo 
                                       3.    Nas situações que surgem de repente  
 
 

“É BEM MAIS FÁCIL DESCOBRIR SEU DOM POR MEIO DE  
SERVIR NUM MINISTÉRIO, DO QUE DESCOBRIR SEU  

MINISTÉRIO ATRAVÉS DO SEU DOM.” 
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Desembrulhando Os Dons 
 
     A Bíblia não define exatamente sobre quantos dons existem. E muitas vezes não 
define todos os dons a ponto de nós podermos entender sem qualquer dúvida o que cada 
dom realmente faz em todas as circunstâncias. O que é mais importante para nós é que 
usamos tudo que Deus tem nos dado para servir. Os trechos bíblicos que dizem mais sobre 
os dons espirituais encontram-se em: I Coríntios 12-14; Romanos 12:3-8; Efésios 4:11-12 
e I Pedro 4:7-11. Há outras passagens que mencionam os dons que não são incluídos 
nestes trechos.  
      
     Todos os dons espirituais são dados por Deus para que a igreja seja edificada e 
cumpra seus propósitos. O seguinte é um resumo dos contextos de cada trecho para que 
você possa entender porque o autor escreveu e o contexto da situação na qual ele tratou o 
assunto dos dons espirituais. 
 
 

Os Trechos Bíblicos Sobre os Dons Espirituais: 
           I Coríntios 12 - 14; Romanos 12:1-8; Efésios 4:1-16; I Pedro 4:7-11 
 
 

I Coríntios 12 - 14 
 

Introdução: 
 Nenhum dos trechos tem como seu propósito explicar completamente sobre os dons 
 I Coríntios 12 - 14 explica mais que os outros, contém mais infor mação 
 A precaução: deve entender o propósito de cada trecho e interpretar tudo em relação ao propósito 

do contexto. 
 
O Propósito de 12 - 14 em relação ao livro: 

A Paulo está tr atando uma sér ie de pr oblemas na igreja em Cor into 
B. O pr opósito mais abrangente é solucionar  os pr oblemas 
    a. Em geral, a solução é a submissão à verdade revelada de Deus 
    b. Mas com cada pr oblema Paulo não dá simplesmente um mandamento ou uma lei que  
        resolve o problema. Ele apresenta um princípio relacionado com cada problema. 
    c. Hoje, mesmo que nossos pr oblemas não sejam iguais às vezes, aplicamos os pr incípios à  
        nossa situação atual. 
C. Os problemas são os seguintes:  
    a. A divisão na igreja 
    b. Três questões morais:  
        1. a disciplina no corpo, ou seja na igreja 
        2. os processos judiciais envolvendo um irmão contra outro irmão 
        3. a impureza na “vida social” 
    c. Duas questões do “direito do cristão” 
        1. a comida 
        2. o casamento 
    d. Três pr oblemas no culto coletivo 
        1. o comportamento das mulheres 
        2. a ceia do Senhor 
        3. o uso de dons espirituais                                                            
    e. Um pr oblema doutr inár io: a r essur reição 
D. Os capítulos 12 - 14 foram escritos visando o problema do uso de dons espirituais Página 17 
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O Problema Específico:   
                                                     

A.   Alguns dons (Paulo falou sobre as línguas) foram considerados um grande sinal de  
       espiritualidade ao invés do propósito que Deus pretendia em relação à igreja. 
B.   Ficou muito óbvio que orgulho e auto-gratificação fez parte do motivo do uso destes dons 
C.   O dom enfatizado por  eles não foi o dom mais pr oveitoso pela igreja coletiva  
D.   O exercício deste dom pr ovocou ciúmes, orgulho espir itual e divisões 
E.   O uso desse dom cr iou confusão no culto coletivo e não agradou a Deus 

 
A Resposta de Paulo para Solucionar o Problema:  
 
 I Coríntios 12:1-11 

 a prova verdadeira de espiritualidade: a submissão ao reinado de Cristo 
 todos os dons são importantes porque a fonte é o Espírito   
 

 I Coríntios 12:12-27 
 todos os dons são importantes porque a natureza da igreja é dependência recíproca  
 cada dom deve ter como seu objetivo, edificar a igreja toda     
  

 I Coríntios 12:28-31 
 a posse de um dom não é a prova da maturidade espiritual 
 nenhuma pessoa tem todos os dons (nem pode ter) 
 existe uma “ordem” dos dons, e aquele (as línguas) que eles buscaram tinha menos 

importância 
 mesmo que exista uma “ordem”, não há lugar para orgulho espiritual 
 procure os dons que edificam mais a igreja toda 
 

 I Coríntios 13 
 a atitude atrás do dom é mais importante do que o dom em si 
 o amor é eterno e os dons são usados dentro de um tempo já marcado, ou definido 
 

 I Coríntios 14 
 o valor relativo dos dons espirituais são medidos conforme quanto eles servem a igreja 
 a participação de cada dom no culto deve ter a finalidade de edificar a igreja toda 
 a decência e a ordem no culto agrada a Deus 

 
As Precauções: 
 

A.   Não foi o pr opósito de Paulo apresentar  uma lista completa dos dons, nem definir  todos  
B.   Ele não explica sobre a função dos dons além de mostrar  a interdependência dos dons  
C.   Ele ensinou que os dons devem edificar  a igreja toda e não cr iar  a confusão 
D.   O amor  pelos outr os é um motivo essencial 

 
Os Princípios: 
 

A.   Os dons são dados pelo Espír ito, mas cada Cr istão deve pr ocurar , ou desejar  
B.   O Espír ito concede todos os dons necessár ios para realizar  o tr abalho na igreja  
C.   Cada cr istão tem no mínimo um dom espir itual 
D.   Dois cr istãos com o mesmo dom podem ter  r esultados diferentes, dependendo da atitude  
E.   Cada membr o com seu dom é necessár io para que o cor po funcione bem  
F.   Na medida que cada membr o NÃO exerce seu dom o cor po está debilitado 
G.   Os dons sempre visam o serviço para com o cor po de Cr isto 
H.   O motivo do exercício do dom é sempre o amor  
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Romanos 12:1-8 
Introdução: 

1.   Paulo acrescentou alguns dons à “lista” e ligou os dons com a perfeita vontade de Deus 
2.   Também ligou os dons com nosso “sacrifício” à Deus 

 
O Propósito de Romanos 12:1-8 em Relação ao Livro de Romanos: 

1.   A justiça de Deus é Cristo. As boas novas suprem a necessidade de cada pessoa. 
2.   Cristo realizou o plano de Deus. E Cristo é “aplicável” a todas as situações 
3.   O trecho que aborda os dons está no contexto que começa a explicar em detalhe como aplicar as 
      boas novas, o evangelho aos nossos relacionamentos na vida 
4.   Um resultado natural do evangelho é o serviço a Deus 
5.   Romanos 12 liga o serviço a Deus ao nosso dia a dia  
6.   Romanos 12:1-8 mostra que a dedicação verdadeira exige:  

 a rendição completa a Deus 
 uma transformação constante na vida espiritual 
 a procura para fazer a vontade de Deus significa: auto-avaliação e a busca para exercer o  
 dom que foi concedido por Deus 

 
Uma Lista de Alguns Dons - Profecia, ministério, ensino, exortação, contribuir, presidir, misericórdia 
 
Os Princípios: 

1.   Todos devemos fazer uma auto-avaliação em relação aos dons que Deus concedeu a cada um 
2.   Entender que os dons são diferentes em gênero, e temos a liberdade para exercer nosso dom 
3.   Como nós exercemos os dons, ou seja o motivo no exercício dos dons é igual em importância 
      tanto quanto o exercício, (anote as palavras: “a medida da fé, dedicação, liberalidade, alegria”) 

 
 

Efésios 4:1-16 
Introdução: 

1.   Efésios 4:1-16 apresenta o relacionamento e a impor tância dos dons dentr o do contexto  
      do eterno propósito de Deus pela igreja 
2.   Ensina que os dons na igreja são uma parte essencial da natureza da igreja no plano de Deus 

 
O Propósito de Efésios 4:1-16 em Relação ao Livro de Efésios: 

1.   Em princípio Efésios é uma abordagem sobre a igreja 
2.   A igreja é o eterno propósito de Deus 
3.   Porque a igreja é o eterno propósito de Deus, as pessoas que fazem parte desta igreja devem 
      cumprir seu papel 
4.   A primeira exigência é a união dos membros (Efésios 4:1-16) 
5.   Neste trecho Paulo incluiu os dons espirituais 
6.   Ensina que os dons foram dados para a “liderança” para que a igreja possa proceder e crescer 
     até a maturidade espiritual 
7.   Indica também como os dons da “liderança” trabalham junto com o exercício dos dons de 
      todos os membros do corpo, (de qual a “liderança” faz parte) 

 
Uma lista dos Dons — apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres 
                                                                                 
Os Princípios de Efésios 4:1-16: 

 Os cristãos com um dom ligado com a “liderança” devem treinar as outras pessoas para que cada 
membro possa contribuir com o crescimento do corpo 

 A igreja não vai chegar até a maturidade a não ser que cada membro esteja exercendo seu   
dom visando a edificação dos outros membros. Página 19 
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I Pedro 4:7-11 
 

Introdução: 
 O trecho de I Pedro 4:7-11 é mais breve que os outros trechos, assim dando menos informação sobre 

os dons 
 Porém, este trecho dá muita importância aos dons espirituais em relação ao nosso entendimento   

sobre nossas vidas e o serviço que prestamos aos outros cristãos, ao Cristo, e em preparação a    
segunda vinda de Cristo. 

 
O Propósito de I Pedro 4:7-11 em relação ao Livro de Pedro: 

1.   Pedro ensina que Deus está no controle de cada situação, e que Ele usa cada situação para    
aperfeiçoar nossa confiança nEle 

2.   Por isso Pedro nos ensina que devemos nos submeter aos propósitos de Deus em relação:                         
ao governo, a vida social, ao casamento, e aos relacionamentos com os irmãos em Cristo 

3.   O contexto imediato exorta os irmãos nos seus relacionamentos com os outros irmãos 
4.   Enfatiza a vida do cristão que vive com a expectativa da segunda vinda de Cristo. Ele fala                         

sobre o seguinte: 
 sejam criteriosos e sóbrios, dedicando-se à oração 
 um amor intenso entre os irmãos 
 mutuamente hospitaleiros 
 o exercício dos dons recebidos de Deus. 

 
Uma Lista dos Dons: 

Pedro não escreveu uma lista, mas basicamente disse como exercer vários dons: 
 Falar 
 Servir / Ministrar 

 
Os Princípios de I Pedro 4:7-11 

1.  A urgência do tempo no qual vivemos deve nos motivar a darmos  prioridade ao exercício dos dons  
(I Pedro 4:11) 

2.  Administramos a graça de Deus por meio dos dons, ou somos “bons despenseiros da multiforme 
graça de Deus” (I Pedro 4:10)  

3.  O uso dos nossos dons deve ser baseado “por meio de Cristo” para que em todas as coisas Deus seja 
glorificado. 

4.  Deus deve ser glorificado e nosso irmão servido através dos nossos dons (I Pedro 4:10,11) 
 
 

 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 
 
      A seguinte é uma lista de alguns dons que se encontram nas passagens acima neste 
estudo. A Bíblia não define todos estes dons. O propósito desta lista é apresentar alguns 
dons a fim de que você possa conhecer melhor e começar a avaliar por si, quais são os dons 
que possivelmente Deus te concedeu. Depois de pensar sobre cada dom nesta lista, faça 
uma avaliação de si mesmo para determinar se Deus te deu este dom.  
       
 Depois de estudar esta lista, há uma pesquisa baseada nos dons em Romanos 12:6-8 
para te ajudar a definir e determinar melhor seu dom (ou dons).  
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Os Dons que Transmitem a Palavra de Deus 
(aos cristãos e aos não cristãos) 

 
Profecia: É a capacidade especial que Deus dá a certos membros do corpo de Cristo para transmitirem 
em público, numa maneira poderosa, a vontade de Deus. Ele ou ela expõe a vontade de Deus e convence o 
não cristão e desafia e dá conforto ao cristão. Ele tem a capacidade para declarar com persuasão a 
vontade de Deus.  Efésios 4:11-14; Romanos 12:6; I Coríntios 14:3 
 
Evangelismo: É a capacidade especial que Deus dá a certos membros do corpo de Cristo para que 
compartilhem em público ou em particular o evangelho de tal modo que homens e mulheres se tornem 
discípulos de Jesus e cidadãos do reino de Deus. Apresentam o evangelho numa maneira positiva. Elas 
reconhecem e criam oportunidades para conduzir as outras pessoas até Cristo e sua salvação. Elas também 
ajudam os outros membros do corpo de Cristo a encontrarem seus dons e desenvolvê-los.  Efésios 4:11-14 
 
Apóstolo (missionário): Uma capacidade especial que Deus dá a certos membros do corpo de Cristo 
para liderar e influenciar a fim de que eles possam estabelecer ou plantar novas igrejas. Também, esse 
dom funciona para guiar as igrejas na fase inicial, até os membros desenvolverem seus dons. Efésios 4:11-
14; Atos 13:1-3; 14:4,14; Romanos 16:7; I Tessalonicenses 2:6.  
  

(O dom de missionário é aquela capacidade especial que Deus dá a certos membros do corpo de Cristo para 
ministrarem quaisquer outros dons espirituais que porventura tenham em uma segunda cultura. Atos 13:2,3)   
 
 

Os Dons que Instruem O Povo de Deus 
 
Ensino: A capacidade especial que Deus dá a certos membros do corpo de Cristo para ensinar, explicar, 
e expor a vontade de Deus escrita na Palavra de tal modo que os outros membros possam entender e 
adquirir a verdade de Deus nas suas próprias vidas. Os “mestres” preparam também os membros do 
corpo para a obra do ministério.  Efésios 4:11-14; Romanos 12:7 
 
Exortação: sentirem a habilidade especial que Deus dá a certos membros do corpo de Cristo para 
ministrarem palavras que possam incentivar os outros a aplicarem os princípios de Deus nas suas vidas. 
Provavelmente são palavras de consolo, encorajamento, e conselho designado às pessoas que estão 
desanimadas na fé. A habilidade para ajudar os outros membros do corpo ajudados e curados. E também 
a habilidade para encorajar os outros para usar toda sua potência. Dar ânimo. Romanos 12:8 
                                                                                
Sabedoria: É aquela capacidade especial que Deus dá a certos membros do corpo de Cristo para que 
reconheçam a vontade de Deus a fim de que um conhecimento seja melhor aplicado às necessidades 
específicas que surgem no corpo de Cristo. É a capacidade para explicar o que precisa fazer e como deve 
ser feito nas várias situações da vida usando os princípios e as verdades de Deus. I Coríntios 12:8 
 
Conhecimento: É aquela capacidade especial que Deus dá a certos membros do corpo de Cristo para 
acumular, descobrir, analisar, e organizar informações e idéias pertinentes ao crescimento e ao bem-estar 
do corpo e dos indivíduos do corpo. É a habilidade de compreender as informações e usá-las quando 
precisa tomar uma decisão ou uma direção.  I Coríntios 12:8   
 
Discernimento: É aquela capacidade especial que Deus dá a certos membros do corpo de Cristo para 
saber, distinguir entre a verdade e o erro, dando uma resposta imediata baseada nos princípios de Deus. 
Às vezes é a habilidade de saber se a fonte da informação ou experiência é de Satanás, de si mesmo, ou de 
Deus. Na forma mais global, o dom de discernimento é a capacidade de discernir entre o bem e o mal.       
I Coríntios 12:10 
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Os Dons que Demonstram o Amor de Deus 
 
Contribuição: A capacidade especial que Deus dá a certos membros do corpo de Cristo para 
contribuirem generosamente com seus recursos materiais a fim de que o corpo possa crescer e ser 
fortalecido. É a capacidade para gerenciar bem seus recursos e seu dinheiro para sustentar os ministérios 
dos outros. Eles dão com liberalidade e satisfação. Romanos 12: 8 
 
Hospitalidade: A habilidade especial que Deus dá a certos membros do corpo de Cristo para proverem 
uma calorosa recepção para os visitantes que entram em nosso meio. Eles possuem a capacidade para 
ajudar as outras pessoas a se entrosarem no grupo. Eles também reconhecem as necessidades dos 
estranhos e estão dispostos a suprir seu alimento e abrigo.  I Pedro 4:9,10 
 
Serviço: Deus dá a certos membros do corpo de Cristo a capacidade especial para identificar e 
reconhecer as necessidades não-satisfeitas. Eles tomam a iniciativa, fazendo uso de recursos disponíveis 
para satisfazer àquelas necessidades de ajuda, sem precisar ser convidado e, ao mesmo tempo, sem 
esperar agradecimentos.. Romanos 12:7; I Pedro 4:11 
 
Misericórdia: A capacidade especial que Deus dá a certos membros do corpo de Cristo para que 
sintam genuína empatia e compaixão pelas pessoas necessitadas, (especialmente aquelas que estejam 
sofrendo aflições físicas, mentais ou emocionais). Eles tem a capacidade para ajudar e apoiar com 
compaixão, de maneira que transmitem a alegria, aliviam o sofrimento humano e refletem o amor de 
Cristo. Romanos 12:8  
 
Pastor: O dom de pastor é aquela capacidade especial que Deus dá a certos membros do corpo de Cristo 
para assumirem e cuidarem das necessidades espirituais de um grupo de cristãos e prepararem as pessoas 
para a obra do ministério. É a habilidade para ajudar a manter o bem-estar espiritual de um grupo 
pequeno ou maior e assumir uma responsabilidade pessoal pelo bem-estar espiritual. Efésios 4:11 

 
                                                                                Os Outros Dons ...? 

(Estude os versículos para ver se realmente estes são dons espirituais)  
 
Celibato: Paulo usa a palavra “carisma” no idioma grego (que traduz “dom”) em I Coríntios 7:7 
quando ele fala sobre o estado civil onde se encontra, solteiro. Então seria a capacidade especial que Deus 
dá a certos membros do corpo de Cristo de apreciarem o seu estado atual, isto é, permanecerem solteiros. 
Pelo contexto de I Coríntios 7:1-9 eles não sofrem tentações sexuais insuportáveis. I Coríntios 7:7. 
 
Pobreza voluntária: No contexto de I Coríntios 13:1-3 onde Paulo fala sobre vários dons ele 
menciona “dê aos pobres tudo o que possuo”.  Provavelmente ele não queria incluir a pobreza voluntária 
como um dom, mas assim como um exemplo de algo muito generoso e digno de honra. Mas, por outro 
lado, existem as pessoas com a capacidade para renunciar aos confortos e luxos materiais, e adotar um 
estilo de vida equivalente ao daqueles que vivem em nível de pobreza, dentro de uma dada sociedade. Há 
as pessoas que já foram para os países como Índia, vários países na África que renunciaram todos os 
confortos para viverem na pobreza voluntariamente. 
 
O Martírio Voluntário: No mesmo contexto de cima Paulo refere-se “entregue o meu corpo para ser 
queimado”.  Mais uma vez provavelmente Paulo não queria incluir o martírio voluntário como um dom 
espiritual (minha opinião), mas assim como um ato digno de honra. Porém, existem as pessoas, 
especialmente as pessoas missionárias, que trabalham na face da morte e estão disponíveis para continuar 
trabalhando, apesar de qualquer ameaça, mesmo que signifique a morte para eles ou a família. 
I Coríntios 13:3 
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Um Processo para Descobrir Seu Dom 
 
1. Conheça as Possibilidades 

 Primeira, estude a Bíblia visando os dons espirituais ... 
                 Romanos 12:1-7; Efésios 4:1-16; I Pedro 4:7-12; I Coríntios 12-14 
 Segunda, entenda o propósito dos dons no corpo de Cristo 
 Terceira, comece a observar bem os irmãos que estão usando seus dons espirituais 

 
 2. Experimente o Maior Número Possível de Dons 

 Procure saber as necessidades dos outros e as necessidades do corpo de Cristo 
 Descubra onde você pode mostrar-se útil em algum sentido, entre em ação 
 Tome a iniciativa de cumprir uma tarefa, uma necessidade 
 Peça que o Senhor lhe mostre onde você pode ser útil, mostre-se disponível para qualquer 

ocupação na igreja 
 Enquanto está “experimentando” os dons, responda às duas perguntas, uma negativa e outra         

positiva: 
       1.  “Quais dons eu não possuo?” 
       2.  “Quais dons eu possuo?” 

 Seja honesto durante o processo e não tema por não ter descoberto. Deus lhe concedeu um        
dom, ou dons. É uma questão de descobrir e usar. Mas qualquer obra que você faz em nome        
de Jesus dá honra e glória a Deus, seja seu dom ou não. 

 
3. Avalie “O Sucesso” 

 Desde que Deus dê os dons para cumprir tarefas no contexto do corpo, não está fora de ordem 
esperar que os mesmos funcionem. 

 Se você estiver experimentando um dom, e descobrir que aquele que deveria estar acontecendo,        
não acontece, provavelmente Deus lhe deu outro dom. 

     -  mas não desista  precipitadamente. 
     -  pode ser por falta de treinamento, ou tempo que não deu o resultado, o sucesso. 

 Tome muita cautela como você vai avaliar o sucesso, mas avalie.  
 
4. Confirmação dos Irmãos 

 Os dons devem ser usados dentro do contexto do corpo de Cristo, então é importante que os       
irmãos façam parte da confirmação. Se você pensa que tem um certo dom, mas os irmãos não 
confirmam o mesmo dom, provavelmente é que você esteja se enganando. 

 Isso é um passo muito importante no processo.  
 

 
 
Lembre-se sempre: 

 
“É BEM MAIS FÁCIL DESCOBRIR SEU DOM POR MEIO DE 

SERVIR NUM MINISTÉRIO, DO QUE DESCOBRIR SEU 
MINISTÉRIO ATRAVÉS DO SEU DOM.” 
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Avaliação para Descobrir Seus Dons 
 
         As instruções: 
                    1.   Use a folha indicada  para registrar  suas respostas. 
                    2.   Leia as instruções naquela folha. Divirta-se!  
   
  1.  Consigo com facilidade e precisão, diferenciar entre o mal e o bem. 
  2.  Vejo tudo como preto ou branco, quase não existem as áreas indefinidas. 
  3.  Percebo facilmente o caráter de uma pessoa ou um grupo de pessoas. 
  4.  Gosto de encorajar uma pessoa a se arrepender, a fim de que ela possa produzir mais frutos. 
  5.  Creio que as dificuldades e tribulações são bençãos, e que elas criam oportunidades de fazer   
       mudanças positivas na vida. 
  6.  Tenho poucas amizades íntimas. 
  7.  Creio que a Bíblia é a única base de verdade, crença, ação e autoridade. 
  8.  Princípios bíblicos e espirituais controlam minha vida. 
  9.  Eu sou muito franco e falo sem rodeios, e sou sincero. 
10.  Sou muito persuasivo na minha maneira de falar. 
11.  Sinto-me profundamente entristecido pelos pecados dos outros. 
12.  Procuro reconhecer as minhas próprias falhas que são difíceis de ver, e procuro  
       ajudar os outros a reconhecerem também suas falhas. 
13.  Desejo acima de tudo, realizar a vontade e o plano de Deus em todas as situações. 
14.  Quero muito que as pessoas  crescam espiritualmente. 
15.  Outros me procuram  para interceder, para agir como mediador. 
16.  Eu sinto a necessidade de falar aquilo que  “enxergo”. 
17.  Tenho a tendência de ser muito introspectivo, (examinar meus próprios pensamentos). 
18.  Tenho as opiniões e convicções fortes. 
19.  Exigo muito de mim. 
20.  Desejo ser obediente a Deus, custe o que custar. 
21.  Reconheço as necessidades das pessoas e tomo a iniciativa para resolvê-las. 
22.  Gosto muito de trabalhar com minhas próprias mãos, o trabalho “físico”. 
23.  Mantenho tudo em ordem, cada coisa tem seu próprio lugar.  
24.  Presto muita atenção nos detalhes.   
25.  Tenho uma memória boa. 
26.  Eu fico com um projeto ou trabalho até o final. 
27.  Tenho dificuldade para dizer “não” aos pedidos de ajuda. 
28.  Tenho mais interesse em suprir as necessidades das outras pessoas do que as minhas. 
29.  Gosto mais de trabalhar com os alvos de curto prazo, do que com os de longo prazo. 
30.  Demonstro meu amor para com os outros mais por meio de ação do que com as palavras. 
31.  Preciso me sentir apreciado(a). Quero que as pessoas reconheçam o que faço. 
32.  Tenho a tendência de fazer mais do que as pessoas me pedem. 
33.  Eu sinto muita alegria em fazer algo que beneficia, ou favorece a outra pessoa. 
34.  Não procuro a posição de liderança. 
35.  Tenho muita energia. 
36.  Eu me incomodo em ver desordem nas coisas. 
37.  Tenho a tendência de ser um perfeccionista. 
38.  Ajudar as outras pessoas é a coisa mais importante na minha vida. 
39.  Prefiro fazer um trabalho ao invés de delegar para mais alguém. 
40.  Colaboro sempre com aqueles que fazem parte da liderança. 
41.  Consigo apresentar a verdade numa maneira lógica e sistemática. 
42.  Baseio minhas opiniões e convicções nos fatos. 
43.  Adoro estudar e pesquisar. 
44.  Gosto de estudar as palavras e seus significados no contexto. 
45.  Prefiro usar as ilustrações da Bíblia do que da vida quando estou ensinando ou falando. 
 

 
Página 24 



 

 

     C.C.C.  -  Módulo 3  -  Meu Ministério       Igreja de Cristo em Curitiba 

46.  Fico irritado quando a Escritura está apresentada fora do contexto. 
47.  Exijo que a verdade esteja estabelecida em cada situação. 
48.  Sou mais objetivo do que subjetivo. 
49.  Desenvolvo e uso com facilidade um grande vocabulário. 
50.  Enfatizo os fatos, a fidelidade e a precisão das palavras. 
51.  Quero saber a origem do conhecimento dos outros. 
52.  Gosto de ensinar aos cristãos. 
53.  Creio que conhecimento bíblico e educação são as coisas mais importantes. 
54.  Resolvo os problemas sempre iniciando o processo com os princípios bíblicos. 
55.  Sou intelectual. 
56.  Tenho muito domínio próprio, ou auto-controle. 
57.  Verifico tudo pelos fatos. 
58.  Escolho os meus amigos com muita cautela. 
59.  Tenho as convicções e opiniões fortes, baseadas nos fatos.   
60.  Creio que só a verdade tem o poder para produzir as mudanças numa pessoa. 
61.  Gosto de encorajar os outros a viverem uma vida positiva e vitoriosa. 
62.  Quando falo com alguém, quero ver a reação da pessoa.  
63.  Prefiro aplicar a verdade ao invés de pesquisar ou estudar sobre a verdade. 
64.  Prefiro as coisas práticas. 
65.  Gosto de dar os exemplos práticos quando estou ajudando alguém. 
66.  Gosto de trabalhar muito com as pessoas.  
67.  Eu incentivo as pessoas a desenvolverem seus ministérios, ajudarem os outros. 
68.  Encontro a verdade nas experiências da vida, e depois dou validade com as Escrituras. 
69.  Adoro dar conselho para os outros. 
70.  Desisto do conselho pessoal se perceber que não há um desejo de fazer a mudança. 
71.  Sou muito comunicativo. 
72.  Vejo as provações como uma oportunidade para crescimento, vejo tudo do lado positivo. 
73.  Aceito as pessoas como elas são, sem julgar. 
74.  Sou muito querido pelo fato de ter uma atitude positiva. 
75.  Prefiro deixar minha vida como uma testemunha ao invés das minhas palavras. 
76.  Tomo as decisões com facilidade. 
77.  Termino sempre aquilo que começo. 
78.  Quero resolver os problemas com as outras pessoas o mais rápido possível. 
79.  Exijo muito de mim e também das outras pessoas. 
80.  Preciso de alguém para me ouvir e ajudar a avaliar as minhas idéias e pensamentos. 
81.  Dou generosamente do meu dinheiro, bens, tempo, energia e amor. 
82.  Adoro dar sem qualquer outra pessoa saber. 
83.  Quero sentir uma parte dos ministérios aos quais eu faço uma contribuição. 
84.  Desejo muito suprir as necessidades e a salvação das almas. 
85.  Alegro-me muito quando minha ajuda financeira é uma resposta a uma oração específica.   
86.  Desejo que aquilo que dou seja de alta qualidade. 
87.  Preciso sentir que realmente é a vontade de Deus antes de dar. 
88.  Dou para apoiar, abençoar as outras pessoas ou avançar um ministério. 
89.  Vejo a hospitalidade como uma oportunidade para dar. 
90.  Consigo gerenciar as minhas finanças com muita sabedoria e cautela. 
91.  Tomo muita iniciativa rápida para ajudar quando há uma necessidade.   
92.  Quero sempre confirmar o valor que eu preciso dar. 
93.  Sou convicto que devo dar o dízimo e até mais para o trabalho do Senhor. 
94.  Concentro-me na proclamação do Evangelho.  
95.  Creio que Deus é a única fonte daquilo que eu possuo.  
96.  Eu me dou bem nos negócios. 
97.  Tenho muita habilidade e talento na área de negócios. 
98.  Procuro a melhor oferta quando faço compras. 
99.  Não acredito em tudo o que ouço. 
100.  Possuo sabedoria pela natureza e também a sabedoria concedida por Deus. Página 25 
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101.  Gosto de organizar as coisas quando tenho responsabilidade por elas.  
102.  Eu me expresso e me comunico claramente. 
103.  Prefiro que alguém me dê responsabilidade em vez de tomá-la sozinho.    
104.  Não tomo responsabilidade a não ser que seja dada  por alguém com “autoridade”. 
105.  Tomo responsabilidade se não há alguém responsável. 
106.  Gosto de trabalhar com projetos que vão durar muito tempo. 
107.  Tenho uma visão abundante e visualizo as coisas facilmente . 
108.  Sei como juntar os recursos e as pessoas para alcançar um alvo.  
109.  Gosto de delegar tarefas e organizar as coisas. 
110.  Posso aceitar críticas de pessoas. 
111.  Faço as coisas com muito entusiasmo. 
112.  O maior prazer para mim é realizar um projeto. 
113.  Deixo os outros receberem o crédito por tudo, a fim de completar o trabalho. 
114.  Depois de realizar um objetivo,  procuro outro alvo para ser realizado. 
115.  Para não esquecer eu faço anotações para mim mesmo. 
116.  Pessoas me procuram para organizar os projetos deles. 
117.  Sei qual é o método que vai funcionar para alcançar o objetivo. 
118.  Sou muito social. 
119.  Quero completar as tarefas o mais rápido possível. 
120.  Não gosto de fazer as coisas rotineiras. 
121.  Tenho muita habilidade em demonstrar meu amor aos outros. 
122.  Sempre vejo o lado positivo nas pessoas. 
123.  Sinto as emoções e a espiritualidade das pessoas no meu redor. 
124.  As pessoas que estão sofrendo vem para falar comigo. 
125.  Tomo iniciativa para aliviar os dores e tirar os sofrimentos dos outros. 
126.  Sou mais comovido pelas necessidades mentais e emocionais do que físicas. 
127.  Sou muito motivado a ajudar as pessoas a manterem bons relacionamentos uns aos outros. 
128.  Adoro as oportunidades para dar a preferência ou lugar aos outros. 
129.  Sou muito cauteloso com minhas palavras para não magoar ou ofender ninguém. 
130.  Percebo facilmente a falsidade ou os motivos falsos nas pessoas. 
131.  Sou atraído aos outros que têm o dom de misericórdia. 
132.  Adoro fazer as coisas boas em favor das outras pessoas. 
133.  Confiável é uma palavra que me descreve bem. 
134.  Evito qualquer conflito e confrontação. 
135.  Não gosto de ser pressionado no meio de um trabalho ou atividade. 
136.  Normalmente sou uma pessoa muito alegre e brincalhão. 
137.  Sou mais subjetivo do que objetivo. (Sigo o meu coração e não a minha cabeça). 
138.  Eu me alegro com os que têm alegria e me entristeço quando eles sofrem. 
139.  Vou na luta em favor de qualquer coisa boa. 
140.  Intercedo na vida das pessoas que sofrem e têm muitos problemas. 
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Coloque um número entre 0 e 5 no bloco que corresponde à pergunta. Lembre-se que a 
sua resposta a cada frase é como você se sente ou reage ou é conforme aquela frase. 

Não pense muito, não demore com sua resposta. Leia a pergunta e responda com a        
primeira coisa que entrar na sua mente. Lembre-se, não há uma resposta certa ou errada.  
 

             Ao lado de cada número coloque um número:       0  =  Nunca 
                  1  =  Pouco 

          2  =  Às vezes 
          3  =  Geralmente 
          4  =  Quase sempre 
          5  =  Sempre                                                 

         
Depois de responder a todas as perguntas (140), some cada coluna (de cima para baixo) 

e coloque a soma embaixo de cada coluna.  Seja honesto e divirta-se! 
 

Exemplo:     1. Consigo com facilidade e precisão, diferenciar entre o mal e o bem. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Discernimento            Serviço                    Ensino                 Exortação           Contribuição        Administração        Misericórdia                                                                                              
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1 3 21  41  61  81  101  121  

              
1  21  41  61  81  101  121  

2  22  42  62  82  102  122  

3  23  43  63  83  103  123  

4  24  44  64  84  104  124  

5  25  45  65  85  105  125  

6  26  46  66  86  106  126  

7  27  47  67  87  107  127  

8  28  48  68  88  108  128  

9  29  49  69  89  109  129  

10  30  50  70  90  110  130  

11  31  51  71  91  111  131  

12  32  52  72  92  112  132  

13  33  53  73  93  113  133  

14  34  54  74  94  114  134  

15  35  55  75  95  115  135  

16  36  56  76  96  116  136  

17  37  57  77  97  117  137  

18  38  58  78  98  118  138  

19  39  59  79  99  119  139  

20  40  60  80  100  120  140  

Total  Total  Total  Total  Total  Total  Total  
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     Usando os resultados das 140 perguntas, coloque abaixo, na seção “Dominantes”, seus 
quatro dons mais altamente cotados. Então coloque, na seção “Subordinados”, os três dons 
menos cotados. Isso lhe dará uma possível avaliação de quais são seus dons. 
 
       Dominantes:   1. ____________________________________________ 
  

                         2. ____________________________________________ 
 

                         3. ____________________________________________ 
 

                         4. ____________________________________________ 
 
   Subordinados:   1. ____________________________________________ 
 

                         2. ____________________________________________ 
 

                         3. ____________________________________________ 
 
      Pode ser ou não que você está meio surpreso pelos dons mais altamente cotados. 
Duas palavras apropriadas para este nível onde chegamos: parabéns e cautela. Parabéns 
porque está descobrindo os dons que Deus lhe concedeu. E isto é muito importante, 
significante e empolgante para você, Deus e o corpo de Cristo.       
      
 A segunda palavra é “cautela”. Pode ser que você realmente não possui o dom 
indicado pela avaliação. Ou pode ser que a avaliação não revelou bem seu dom. Precisa 
tomar mais dois passos para confirmar seus dons (já estudado numa lição anterior): 
      
    1.   Deve usar seu(s) dom(ns) nos ministérios e experimentar um sucesso na atuação 
          e no fruto. 
    2.  Os outros precisam observar e confirmar seus dons e lhe dizerem o que faz bem. 
      
 Existem os  dons que  provavelmente você está usando já em alguma função. É 
possível que você não o reconheceu como um dom espiritual, mas de qualquer maneira tem 
sido usado para servir aos outros. Você conseguiu identificar os dons existentes, atuantes 
através das perguntas e respostas desta avaliação. 
     
 Porém existem possivelmente os dons que ainda estão aguardando para serem 
despertados e desenvolvidos. Em geral você não tem usado muito ainda este dom. Porém, 
você tem muito potencial nesta área e possivelmente o dom. Continue avaliando os seus 
desejos, suas inclinações, suas atitudes,  seus “sucessos” e conversando com seus irmãos em 
Cristo sobre seus dons.  
      
 Procure se encaixar nos trabalhos onde você possa ser usado por Deus com o dom 
que lhe concedeu. Mas não negligencie os desejos e a vontade de Deus que Ele deu para 
cada membro do corpo. Por exemplo, pode ser que você não tem o dom para ensinar. Mas 
não significa que não deve tentar conduzir as pessoas a Cristo e ensiná-las como seguir a 
Ele. Dê graças a Deus pelo dom que Ele lhe concedeu e procure usá-lo para a honra e glória 
do Senhor, servindo o corpo de Cristo. Mas não use seu dom  como uma desculpa para não 
cumprir o que Deus quer de cada cristão.                           
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Para te ajudar a avaliar mais sobre seus dons, responda às perguntas abaixo: 
 
1. Pensando nos dons “dominantes” (revelados pela avaliação), quais já foram 
    confirmados pelos irmãos maduros e experientes sem você solicitar a confirmação? 
     
    __________________________________________________________________ 
     
    __________________________________________________________________ 
 
    __________________________________________________________________ 
  
  
2. Se eu pudesse escolher três dons espirituais, quais eu escolheria? 
 
    __________________________________________________________________ 
 
    __________________________________________________________________ 
 
    __________________________________________________________________ 

 
3. Pessoalmente eu não tenho muito interesse nestes três dons: 
 
     __________________________________________________________________ 
 
     __________________________________________________________________ 
 
     __________________________________________________________________ 
 
     __________________________________________________________________ 

 
4. À luz de seu conjunto de dons e de condição vocacional, cite alguns dos modelos ou  
    papéis de ministério, apropriados para você.  Para quais papéis específicos no corpo 
    de Cristo, Deus talvez o tenha dotado?  
 
     __________________________________________________________________ 
 
     __________________________________________________________________ 
 
     __________________________________________________________________ 
 
     __________________________________________________________________ 
   
     ______________________________________________________________ 
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DESCOBRINDO “O CORAÇÃO” 
(Seus Desejos do Coração) 

 
F             

O CORAÇÃO            

R 
M 
A 

                                                       
O Que Significa “O Coração”? 

 
1. Anat. No homem e nalguns vertebrados, órgão oco, muscular, situado na cavidade torácica, constituído 

de duas aurículas e dois ventrículos, e que recebe o sangue e o bombeia por meio dos movimentos 
ritmados de sístole [q. v.] e diástole [q. v.]. [Cf. circulação sangüínea, grande circulação e pequena 
circulação.] 

2. Zool. Todo segmento que por suas contrações movimenta o sangue ou outro líquido através do corpo 
dos animais. 

3. O coração humano, considerado como a sede dos sentimentos, das emoções, da consciência: Sua 
bondade tocou-me o coração. "Mães, a agonizar de fome e de cansaço, / Levam com o coração mais do 
que com os braços / Os filhos pequeninos." (Vicente de Carvalho, Poemas e Canções, p. 58).  

4. A natureza ou a parte emocional do indivíduo (por oposição à natureza, ou à parte intelectual, à 
cabeça): Põe o coração em tudo e recusa-se a pensar nas conseqüências; "Eu simplesmente sinto / Com 
a imaginação. / Não uso o coração." (Fernando Pessoa, Poesias de Fernando Pessoa, p. 238).  

              - Dicionário Aurélio 
 
     A Bíblia usa a palavra “o coração” para apresentar a sede dos sentimentos, das emoções, 
da consciência e dos desejos.  “Agrada-te do SENHOR, e Ele satisfará aos desejos do seu 
coração.” Salmo 37:4 
 

Meu coração determina: 
 

Porque ______________________________________ 
 “ ... Pois a boca fala do que está cheio o coração.”  Mateus 12:34 
 
Porque ______________________________________ 

“Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada do que qualquer espada de 
dois gumes; ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e  
julga os pensamentos e intenções do coração.” Hebreus 4:12 

 
Porque ______________________________________ 

“Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as 
imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias.” 
Mateus 15:19 
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Meu Coração Me Mostra Quem Eu Sou! 

 
      Psicologicamente, cada pessoa tem sua própria “batida do coração” ou inclinação. 
Cada pessoa possui uma tendência única. Deus também, deu para cada um de nós um certo 
ânimo ou interesse especial e único quando encontramos certas atividades, assuntos ou 
circunstâncias.  Sentimos profundamente sobre algumas coisas e não sobre outras. 
      
 Esta motivação ou este desejo dado por Deus serve como um guia interno para nossas 
vidas. Determina quais são seus interesses e o que te dará  mais satisfação e realização. 
Também serve para te motivar a perseguir certas atividades, assuntos e trabalhos. 
      
 Deus tem um propósito em vista quando Ele formou meu coração. Na verdade, meu 
coração revela algo muito importante e é uma chave para entender e compreender o desejo 
de Deus para minha vida. 
      
 A Bíblia diz que meu coração foi formado por Deus, mas eu tenho de escolher se vou 
usar aquela formação para me servir ou para servir aos outros. 
      
 
Pode ser que eu tenha: 
      “ ... no coração inveja amarga e ambição egoísta ... ” Tiago 3:14 
     
Ou, pode ser que eu esteja: 
 “ ... fazendo de coração a vontade de Deus.” Efésios 6:6 
 
 
 

Como eu posso fazer a vontade de Deus e cumprir  
o propósito de Deus na minha vida? 

 
Por deixar meu coração me motivar para o ministério! 

 
 
 

Exame do Coração 
 
      Você provavelmente é igual aos outros no sentido de que muitas pessoas não param 
para pensar e identificar as áreas onde elas se desempenham melhor e são motivadas a 
realizar. O resultado é que provavelmente você não usa seus talentos e desejos até o 
potencial que podem ser usados. Faça esse exercício nas próximas páginas para facilitar 
uma avaliação melhor: 
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     PASSO 1:   FAÇA UMA LISTA E DESCREVA AS COISAS BOAS QUE VOCÊ  
                         JÁ REALIZOU  DESDE A SUA INFÂNCIA 

 
 Exemplos: 
 

 Em nossa vizinhança fizemos as pecinhas com os trajes, panos de fundo, luzes, etc. 
 
 Eu cortei a grama na minha vizinhança quando eu tinha 9 anos. Eu abri uma pequena empresa 

vendendo várias coisas e trocando as coisas com as outras pessoas. Eu me diverti e ganhei um              
certo lucro fazendo isso. 

 
 Eu sempre gostei de montar, construir e fazer as reformas. Eu ajudei meu pai a reformar nossa            

casa quando eu era adolescente. 
 
 Eu sempre fiz parte na liderança na minha turma, seja na escola ou na rua. As pessoas sempre             

me seguiram. No segundo ano do segundo grau eu fui eleito o representante da classe. 
 

 Deve incluir: 
                                As realizações em casa, na escola, no trabalho ... 
                                     As coisas que você sempre gostava de fazer 
                                     As coisas que acredita que tinha feito muito bem 
                                     Os detalhes específicos sobre o que você fez 
                                     Não liga para o que os outros pensam sobre tudo isso 
 
 
1.   Lembre-se que você quer lembrar as coisas que você fez bem e gostou de fazer, não  
      simplesmente as boas lembranças. 
          NÃO:  Viajei para Flor ianópolis com minha família, e eu gostei. 
          SIM: Tirei as fotos durante nossa viajem e elas saíram muito bem, eu gostei. 
 
2.   Não é necessário escrever sobre cada ano da sua vida. Somente as partes que você 
      acha que são as mais destacáveis na sua vida. 
 
AS COISAS QUE EU GOSTEI DE FAZER E REALIZEI UM BOM DESEMPENHO 
NOS MEUS ANOS PRÉ-COLÉGIO E COLÉGIO: 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
NA FACULDADE OU ANOS DE VINTE ATÉ TRINTA: 
1. 
 
2. 
                                                                                 
3.                                                        
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NOS TRINTA: 
1. 
 

 
2. 
 

 
3. 

 
COMPLETE ATÉ O TEMPO DE HOJE: 
1. 
 

 
2. 
 
 

Quanto mais você puder lembrar e escrever,  melhor. Use uma outra folha se precisar. 
 
 

PASSO 2: DESCUBRA SUA “DIREÇÃO” MOTIVADO POR SEU CORAÇÃO.  
    
 Examine as coisas que você incluiu acima para ver se existe um fio de motivação que 
liga as coisas. Pode ser que você vai encontrar uma frase repetida. Depois de dar uma 
olhada nas coisas tente combinar seu desejo ou sua motivação com uma que faz parte da 
lista abaixo. Elas são alguns exemplos: 
 
 Lembre-se que todos são desejos ou motivos dados por Deus. Quando alguém os usa 
para si mesmo são pecados. Mas cada desejo ou motivo pode ser usado com eficácia num 
ministério. Não fique envergonhado em escolher ou identificar um desejo que não parece 
espiritual. Quase cada um desta lista pode ser encontrado no ministério de um dos apóstolos 
e dos profetas. 
 

EU GOSTO DE .... 
 
DESENHAR OU DESENVOLVER: Eu gosto de fazer algo de nada. Eu gosto de 
começar do zero e desenvolver. 
 
PIONEIRO: Eu gosto de exper imentar  e testar  as novas idéias. Eu não tenho medo de 
me arriscar. 
 
ORGANIZAR: Eu gosto de cr iar  a organização no meio de caos. Eu gosto de 
organizar algo que já tem um começo. 
 
 
SERVIR OU AJUDAR: Eu gosto de ajudar os outros nas suas responsabilidades.           
Eu gosto de ajudar os outros terem sucesso. 
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MANTER: Eu gosto de manter  algo que já está organizado e funcionando. 
 
ADQUIRIR OU OBTER: Eu gosto de fazer as compras, colecionar ou obter as coisas. 
Eu gosto de pegar as coisas de maior qualidade com o preço mais barato. 
 
EXCELÊNCIA : Eu gosto de sempre ser  o melhor possível e que meu time seja o 
melhor possível. Eu gosto de manter um padrão de excelência em tudo que eu faço. 
 
INFLUENCIAR: Eu gosto de convencer as pessoas a pensarem do mesmo modo que 
eu penso. Eu gosto de influenciar as atitudes e o comportamento dos outros. 
 
SOBRESSAIR: Eu gosto de receber a atenção de todos. Eu gosto de ser o centro das 
atenções. 
 
MELHORAR: Eu gosto de sempre melhorar  as coisas. Eu gosto de pegar algo que 
alguém já começou ou desenhou e melhorá-lo. 
 
REPAROS: Eu gosto de conser tar o que foi quebrado. 
 
LIDERAR: Eu gosto de liderar, supervisionar. Eu gosto de determinar ou decidir  
como é que vamos fazer qualquer coisa. 
 
PERSEVERAR: Eu gosto de acompanhar qualquer coisa até o final.  
 
OBEDECER AS REGRAS: Eu gosto de perseguir  procedimentos e regras 
estabelecidos. Eu gosto de cumprir as expectativas do meu chefe ou a empresa. 
 
TRIUNFAR: Eu gosto de lutar  em prol do cer to e lutar  contra o er rado. Eu gosto de 
prevalecer contra a injustiça. 
 
 
       Você deve justificar sua escolha com os exemplos das coisas realizadas na sua vida. 
        
 Exemplo: Eu acredito que um desejo (motivação) que Deus me deu no meu coração é:  
            ORGANIZAR. Meu passado demonstra isso: 
                     * Meu quarto estava sempre com tudo em ordem 
                     * Eu sempre ajudava minha irmã a manter seu quarto limpo e em ordem  
                     * Na escola eu não consegui trabalhar sem uma agenda e tudo anotado e organizado 
                     * Eu tenho uma ordem e um sistema de organização em tudo que eu faço 
 
 

Você encontrou e descobriu um desejo básico,  
um fio que correu por tudo, que mostra um desejo  

do seu coração na lista?  
 

Escreva este desejo no “Currículo Ministerial”.     
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DESCOBRINDO MINHAS HABILIDADES 
 

F             

O  

RECONHECENDO MINHAS HABILIDADES            
M 
A 

.    .    . 
 

Reconhecendo Minhas Habilidades 

 
“e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, e de conhecimento, em todo 
artifício,” Êxodo 31:3 
 
     Muitas pessoas usam a desculpa para não entrar num ministério, “Eu não tenho 
nenhum talento ou nenhuma habilidade”. Não é  verdade. Só falta combinar sua 
habilidade com o ministério certo.  
 
 

Cinco Maus-Entendidos Sobre As Habilidades: 
                                                        (Talentos) 
 
1.  CONCEITO: As pessoas não nascem com os talentos. Todos os talentos ou as 

habilidades têm de ser adquiridos por meio da experiência. Não é  verdade. Há 
muitas habilidades que já fazem parte da pessoa desde da data do nascimento. Ou às 
vezes são desenvolvidas nos primeiros anos da vida. Quando as pessoas falam, “Ele 
nasceu com aquele talento”, é bem provável. 

 
2.  CONCEITO: As habilidades que têm de ser aprendidas, estão aprendidas na sala 

de aula. Realmente, muitas das suas habilidades que você têm hoje você aprendeu 
dentro da sua própria casa, ou “na rua”, ou em algum lugar fora da escola. 

 
3.  CONCEITO: Se tiver várias habilidades você vai reconhecê-las com toda certeza. 

Mais uma vez, nem sempre isto é a verdade. Até você provavelmente está usando os 
talentos e as habilidades que você nem reconhece como uma habilidade ou talento. Você 
precisa de um processo para identificar e reconhecer suas habilidades. 
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4.  CONCEITO: As habilidades e os talentos que eu utilizo no meu emprego só 

funcionam naquele ambiente. Eu não posso usá-los no ministério. Guarde este 
conceito, e no final desta sessão provavelmente vai mudar de idéia.  

 
5.  CONCEITO: A maioria das pessoas tem poucas habilidades. Os de uma pesquisa 

apresentou que em média uma pessoa possui entre 500 e 700 habilidades. Muitas destas 
habilidades, a pessoa nem reconhece como habilidade. 

 
 
                                                                                        

Como Descobrir Suas Habilidades 
 
     Dê uma olhada mais uma vez na lista que você fez na última sessão sobre seu coração, 
onde você escreveu sobre as coisas que realizou e gostou de fazer. Sublinhe todos os verbos 
que representam algo que você fez (as ações), para realizar estas coisas na sua vida no 
passado. 
  
     Agora, compare os verbos que foram sublinhados com a lista abaixo para ver onde você 
acha que você tem as habilidades. 
 

 
As Habilidades (especializadas) 

 
Apresentação: habilidade para o teatro, falar, mágica, cantar  ... 
 
Recrutamento: habilidade para motivar  as pessoas para se envolverem  
 
Entrevista: habilidade para ajudar as pessoas a descobr irem o que elas gostam de  
           fazer 
 
Arte: habilidade para desenvolver  uma idéia para visualizar, ou desenhar, pintar, 
          fotografar  
 
Gráficas: habilidade para fazer o “lay-out”, desenhos, faixas ... 
 
Analista: habilidade para analisar  os dados e tirar  uma conclusão 
 
Planejamento: habilidade para cr iar  uma estratégia, organizar  os eventos 
 
Administração: habilidade para supervisionar as pessoas e realizar  uma obra e  
                           coordenar os detalhes envolvidos no projeto. 
 
A Conselhamento: habilidade para ouvir, encorajar, e or ientar  com sensibilidade 
 
Ensino: habilidade para explicar, treinar, demonstrar  ... 
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Autor: habilidade para escrever os ar tigos, as car tas, os livros ... 
 
Corretor Ortográfico: habilidade para ler  e cor r igir  os textos 
 
Promover: habilidade para comunicar por vár ios meios os eventos e as atividades 
 
Reparos: habilidade para manter, conser tar, restaurar  ... 
 
Alimentação: habilidade para preparar  refeições para os grupos ... 
 
Operador: habilidade para operar  as máquinas, fer ramentas e equipamentos 
 
Pesquisador: habilidade para pesquisar  e encontrar  os recursos ou métodos ... 
 
Contador: habilidade para trabalhar com números, dados, dinheiro ... 
 
Arquivar: habilidade para arquivar e organizar  livros, dados, e outros mater iais para  
         que eles possam ser encontrados facilmente. 
 
Relações Públicas: habilidade para cuidar das cr íticas e lidar  com aqueles que são os 
                                descontentes ... 
 
Anfitrião: habilidade para receber as pessoas passando para elas o calor  humano, elas  
                  se sentem “em casa” ... 
 
Composição: habilidade para cr iar  as letras ou a música  
 
Decorações: habilidade para decorar  para os eventos, as atividades ... 
 
Traduzir: habilidade com as línguas, e habilidade para traduzir  a informação 
 
Informática: habilidade para trabalhar com os computadores 
 
 
Outra(s) habilidade(s) que não foi incluída nesta lista: __________________________ 
 
     ___________________________________________________________________ 
      
     ___________________________________________________________________ 
 
 
 

Escreva sua(s) habilidade(s) no “Currículo Ministerial”.  
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DESCOBRINDO MINHA PERSONALIDADE 
 

F             

O  

R             
MINHA PERSONALIDADE 
A 

 

.     .     . 
 

 Minha Personalidade 
 
   No bloco abaixo, escreva seu nome: 
 
 
 
 
 
    Agora, escreva seu nome com a outra mão: 
 
 
 

 
 

O que Aconteceu? 
 
Quando você tentou fazer algo contra a sua natureza: 
 
 1.   Você não se sentiu á vontade, foi meio desconfortável. 
 2.   Levou mais tempo e exigiu mais força. 
 3.   Enfim, com todo o esforço, você não fez um bom trabalho.  
      
     A mesma coisa acontece quando um ministério não combina bem com nossa 
personalidade. Deus formou seu temperamento numa maneira única. Esta verdade é muito 
importante e é uma chave que pode abrir a porta para entrar no ministério melhor para nós. 
     É óbvio que Deus não usou a mesma forma ou molde para nos formar. Ele adora 
diversidade, dê uma olhada a seu redor. Não há um temperamento “certo” e nem “errado”. 
Precisamos de todos para criar o equilíbrio no corpo de Cristo. 
     Mesmo que exista diversas avaliações para nos ajudar a identificar nossa personalidade, 
conforme o propósito do “Currículo Ministerial”, gostaríamos que você 
considerasse os quatro aspectos na próxima página: 
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Como Eu Me Vejo? 
 

 
Escolha um número embaixo de cada palavra que descreve melhor sua personalidade. 

 
Extrovertido                                                                          Introvertido 
3                     2                               1      1                                 2                               3 
extremo                                                                                                                extremo 
 
Rotineiro                                                                                 Aventureiro 
3                          2                          1      1                                 2                               3 
extremo                                                                                                                extremo 
                                                                                                                
Auto-controlado                                                         Desimpedido/Solto 
3                          2                          1      1                                 2                               3 
extremo                                                                                                                                  extremo 
                                                                                                                                  
Colaborador                                                                        Independente 
3                          2                          1      1                                 2                               3 
extremo                                                                                                                                  extremo 

 
 
 

Escreva os resultados no seu “Currículo Ministerial”. 
 
 
 
 
     Há mais uma avaliação divertida na próxima página para te ajudar a determinar mais 
sobre seu temperamento. Complete a avaliação e escreva os resultados no seu “Curriculo 
Ministerial”.  Divirta-se! 
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MINHA PERSONALIDADE 
 
Instruções: 
 

1. Dentro de cada quadro faça um círculo ao redor de cada palavra ou frase que descreve um  
    traço consistente de sua personalidade. 
 

2. Some o número de círculos em cada quadro e dobre o resultado (multiplique por dois). 
 

3. A seguir, transfira o resultado total de cada quadro para o gráfico que segue. (O gráfico 
    consta de uma escala de 0 a 30 na próxima página. Calcule a posição aproximada de cada número 
    obtido e marque no gráfico acima de cada letra. Por exemplo com quadro L o número é 16, marque 
    pouco acima da linha “L” que cruza a linha “15”.)   
 
 

                      L                                                                   C 
 

     Líder                       Ousado                                              Ponderado            Tem discernimento 
    Determinado           Objetivo                                            Controlado           Detalhista 
    Dogmático              Toma decisões                                   Reservado            Analítico 
    Firme                      Toma a frente                                    Previsível             Inquiridor 
    Empreendedor         Impulsionado                                    Prático                  Preciso 
                                     pelos alvos 
    Competitivo             Auto-confiante                                  Ordeiro                 Persistente 
    Gosta de desafios     Aventureiro                                       Realista                Programado 
 
             “Vamos fazer isto já”                                                           “Como fizeram antes?” 
   Número de itens marcados ______                                   Número de itens marcados ______    
     Dobre o número: _____________                                      Dobre o número: _____________  
 
                 
                  G                                                      P 
 

  Arrisca                 Brincalhão                                                 Leal                           Adaptável 
  É visionário         Gosta de variedade                                    Não reivindica           Solidário 
  Motivador            Gosta de desafios                                      Constante                   Cuidadoso 
  Ativo                    É criativo                                                  Evita conflitos            Paternal 
  Fala bastante        Trabalha em grupo                                   Gosta de rotina           Não gosta de 
  Incentivador         Fácil relacionamento                                Tolerante     mudanças 
  Não-detalhista      Otimista                                                    Bom ouvinte  Relacionamentos 
                                                                                                 Paciente       profundos 
 
    “Confie em mim! Vai dar certo!”                                   “Vamos deixar as coisas como estão.” 
  Número de itens marcados: ______                                  Número de itens marcados: ______ 
  Dobre o número: _______________                                   Dobre o número: _______________        
 

 
 
 
 
 

 
                                                                                               
 

 
Página 40 

    

   



 

 

     C.C.C.  -  Módulo 3  -  Meu Ministério       Igreja de Cristo em Curitiba 

Gráfico para Avaliação de Características Pessoais 
 
 
 
 
                  30 
 
 
 
                  15 
                                              10 
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      Como você  percebe, cada um de nós é uma combinação desses quatro tipos. Temos a tendência 
para ter algumas características dominantes. Mas por agora vamos dar uma rápida examinada e resumo nos 
quatro tipos:            

 O primeiro quadro é o da letra L de leão. Leões são líderes em comando. Geralmente são chefes no 
trabalho, ou pelo menos pensam que são!  São decididos, pessoas objetivas que fazem coisas, não apenas 
observam ou ouvem.  Gostam de resolver problemas.  Mas infelizmente, se não aprenderem a usar ambos 
os lados do amor (rígido e suave),  suas características naturais exigentes poderão causar problemas para os 
outros.       

 No segundo quadro temos  C de castor.  Os castores têm uma forte necessidade de fazerem as coisas 
“certas” e “segundo as instruções”.  Na verdade, são  aquelas pessoas que lêem os manuais de instrução 
antes!  Gostam de mapas, organização, roteiros.  E são especiais em prover controle de qualidade tanto no 
lar como no escritório.      

 E porque regras, coerência e altos padrões são tão importantes para os castores, eles geralmente 
comunicam aos outros o lado rígido do amor, do mesmo modo que o leão. Castores têm sentimentos 
profundos por aqueles que amam.  Mas aprender a equilibrar os dois lados de amor geralmente envolve 
adicionar a habilidade de comunicar carinho e ternura de um modo que seja sentido e entendido claramente 
pelos outros. 
       

 A seguir, temos o quadro da letra G, de golfinho.  Os golfinhos são animados, gostam de brincar, 
tipos de líderes de torcida que gostam de barulho e movimento.  São ótimos para motivarem os outros e 
necessitam estar em lugares  onde podem ter voz e voto nas decisões importantes.        

 A natureza extrovertida dos golfinhos torna-os bons relações-públicas,  eles geralmente conhecem 
as pessoas que conhecem pessoas que conhecem pessoas.  O problema é que geralmente não conseguem 
guardar o nome de todos!  Eles podem ser amáveis e encorajadores (a não ser sob pressão, quando a 
tendência é usar sua habilidade verbal para atacar).   Mas devido ao forte desejo de serem estimados, 
podem deixar de tratar dos problemas sérios, com conseqüências graves como resultado. 
      

 Por último vem o P, de perdigueiro. Estas pessoas parecem-se com seus correspondentes na 
natureza.  Se usássemos apenas uma palavra para descrevê-las, seria lealdade.  Na verdade são boas 
ouvintes, empáticas e encorajadoras - todas características do lado suave do amor.  Mas tendem a ser tão 
gentis que demonstram dificuldade em acrescentar o lado firme do amor quando necessário. 

 
“Entenda Melhor O Seu Temperamento”, Gary Smalley e John Trent, pgs. 44-46.  

Editora Mundo Cristão, São Paulo, 1994. 
 

Escreva os resultados no lugar apropriado no seu 
 “Currículo Ministerial”. Página 41 
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DESCOBRINDO AS MINHAS EXPERIÊNCIAS 
 

F             

O  

R             
M 
AS MINHAS EXPERIÊNCIAS  
 

As Minhas Experiências 
 

“Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos 
que foram chamados de acordo com o seu propósito.”  Romanos 8:28 

 
“Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o 

progresso do evangelho.”  Filipenses 1:12 
 

      
      As minhas experiências são muito importantes quando eu quero tomar uma decisão 
onde eu posso servir num ministério. E muitas vezes as pessoas não pensam muito sobre 
suas experiências anteriores como uma chave para determinar onde eles devem servir e no 
qual ministério eles devem se envolver. Especialmente as dificuldades e os problemas na 
minha vida que Deus me ajudou a superar, servem para mim também ajudar os outros. 
Porque as lições da vida mais tocantes vêm por meio das nossas fraquezas, não nossos 
fortes. Devemos prestar atenção às lições que aprendemos através das dificuldades e do 
sofrimento. 
 

 
Deus nunca desperdiça um sofrimento! 

 
Ele quer que você seja aberto para ajudar e servir aos outros para que eles                       

possam superar as mesmas dificuldades que você já passou! 
 
 
“Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de 

toda consolação, (4) que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a 
consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por 

tribulações.” II Coríntios 1:3-4   
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NO SEU “CURRICULO MINISTERIAL” ESCREVA SOBRE SUAS 
EXPERIÊNCIAS NESTAS ÁREAS: 

 
 

 
Suas Experiências na Sua Vida Espiritual 

                                  Decisões significantes, tempos com Deus ... 
 

Suas Experiências de Tribulações, Sofrimentos  
                  Os problemas, mágoas, tribulações onde você aprendeu algo ... 
 

Suas Experiências Escolares 
                           Seus assuntos e matérias de preferência na escola ... 
 

Suas Experiências no Ministério 
                                            Em qual área você já serviu? 
 
 
 
 

Recorde suas respostas no seu “Currículo Ministerial” 
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CONCEITO MINISTERIAL  

 
 NÓS ACREDITAMOS ... 
 
 

SOBRE O MINISTÉRIO: 
 
 A salvação que vem por Cristo também inclui a chamada de Deus para servir num 
ministério. Cada pessoa salva por Cristo também é chamada, capacitada e ordenada para 
servir. 
 
____________________  é o centro de tudo para um discípulo de Jesus. Mateus 20:28  
 
______________ do cristão no corpo é determinada pela F.O.R.M.A. Como Deus me 
formou determina o que Ele pretende que eu faça. Deus formou cada pessoa como único e 
formado individualmente para um ministério.  
 
 Deus deu para cada filho Seu, uma F.O.R.M.A. que deve ser desenvolvida e usada 
num ministério. Cada pessoa, cada filho de Deus é uma nota “10” em alguma área. Cada 
pessoa tem algo para oferecer ao corpo de Cristo. Desenvolver e usar sua F.O.R.M.A.  é um  
 

ato de boa _____________________ da graça que Deus lhe deu e  ____________________   
 

______________________a Deus.   I Pedro 4:10-11  
 
 Você vai descobrir seus dons por meio de servir nos ministérios, ao invés de descobrir 
seu ministério por identificar seus dons. 
 
 As provas que vão verificar se minha F.O.R.M.A. combina com meu ministério são: 
 

  A ______________________   e    A __________________________________ . 
 
 “Sou Membro” e “Minha Maturidade” são pré-requisitos, ou prévias para           
“Meu Ministério”. É necessário entender o compromisso de fazer parte do corpo de Cristo 
e sempre crescer na sua própria vida espiritual e fé antes de se comprometer ao ministério. 
Assim, gostaríamos que você completasse estes dois passos antes de entrar num ministério.  
 
 Não existe “um ministro” que tem mais valor ou menos valor do que o outro. O corpo 
funciona quando todos os membros estão cumprindo sua função que foi dada por Deus.       
I Coríntios 12:18-22. 
 
 Todos os ministérios são _______________________ dos outros ministérios e o 
corpo. A colaboração entre todos é de suma importância. I Coríntios 12:12  
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SOBRE O CORPO DE CRISTO: 
 
 Ser membro do corpo de Cristo exige (por Deus) um compromisso para servir. Deus 
pretende que o ministério sirva no contexto do corpo local.  Efésios 4:1-16 
 
 Deus capacitou o corpo local com as pessoas formadas por Ele, para fazer tudo que 
Ele pretende que seja feito. Nosso desafio é descobrir, atuar, treinar e apoiar as pessoas nas 
suas próprias funções e seus ministérios. 
 
 O corpo de Cristo não funciona baseado na democracia, mas na base da  F.O.R.M.A. 
das pessoas. Não fazemos “uma votação” para eleger uma pessoa para servir num 
ministério. A F.O.R.M.A. dada por Deus determina a função de cada membro.  
 
 No corpo de Cristo não há “____________” mas assim somente “______________”.    
 Efésios 4:16  
 
 A igreja é um _________, não uma empresa; um _____________, não uma 
instituição. Por isso, tentamos eliminar a burocracia a fim de minimizar “a manutenção 
interna” dos ministérios e aproveitar ao máximo o desempenho de cada ministério.  
 
 A participação de cada membro do corpo, cumprindo sua função no corpo, é  a chave 
para o crescimento equilibrado da igreja.  
 
 O bem do corpo inteiro sempre tem a prioridade em vista das necessidades de 
qualquer ministério. Não há lugar para o _________________ no corpo de Cristo. 

 
 

SOBRE O COMPROMISSO: 
 
 Nós nos tornamos aquele pelo qual nós nos comprometemos. Por isso incentivamos 
um ao outro para crescermos no compromisso a Jesus e Sua igreja. 
 
 Quase tudo depende dos _____________________ . O ministério não vai crescer 
mais do que o nível das pessoas responsáveis pelo ministério. 
 
 O nível do compromisso deve estar sempre crescendo, cada ano. Devemos avaliar 
nossos ministérios periodicamente. As “boas intenções” nem sempre dão os resultados que 
queremos. 
 

 
SOBRE O TREINAMENTO: 

 
 Cada servo / líder é sempre também  ___________ . No momento que você pára de 
aprender, você pára de ser um líder.   
 
 Nós enfatizamos mais o treinamento em ação, na prática, do que na teoria. 
Aprendemos mais na prática. Por isso incentivamos as pessoas a entrar num 
ministério e aprender enquanto estão fazendo algo.  Página 45 
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SOBRE A DIVERSIDADE NA UNIDADE: 
 
 Podemos ter a unidade sem a uniformidade.  Acreditamos que a diversidade nos 
ministérios simplesmente demonstre a F.O.R.M.A. única de qualquer pessoa. 
 
 Qualquer pessoa que completa o terceiro seminário, “Meu Ministério” pode começar 
um novo ministério, colaborando com as pessoas responsáveis neste trabalho dos 
Ministérios. 
 
 Cada membro merece a assistência pessoal para descobrir seu ministério. Nós 
valorizamos mais o indivíduo do que o ministério. 
 
 Cada ministério deve cumprir um ou mais dos propósitos desta igreja. Senão, não 
fazemos. 
 
 Qualquer ministério é baseado numa __________________ . Se um ministério não 
está mais cumprindo uma necessidade, não precisa existir. Vamos enterrá-lo. Não há um 
“sagrado” neste sentido. 
 
 A maioria dos ministérios exigem um compromisso de um ano. Mas, também 
permitimos às pessoas mudar dos ministérios sem se sentir culpadas. Não há ninguém que 
tem de se comprometer a um ministério pelo resto da sua vida. Mas por outro lado, não é 
bom pular de um minstério para o outro frequentemente. 
 
 Seu ministério primário deve ser na área onde sua ________________ combina 
melhor. Seu ministério secundário vai incluir qualquer outra área onde você é  
______________ no corpo de Cristo. 
 
 Você não é preparado para o ministério até você estar disposto a servir em 
“qualquer”. 
 

 
SOBRE O DESEMPENHO: 

 
 Queremos a excelência no ministério, não a _________________________.   
Excelência significa fazendo o melhor. Deus merece o melhor.   
 
 A criatividade é uma necessidade no ministério. Com a criatividade vêm os erros,    
as falhas. “Sem erro” provavelmente significa que você não está crescendo ou tentando as 
coisas novas. Não existem “os fracassos” no ministério aqui, somente “as experiências que 
não deram certos”. E assim nós aprendemos como fazer melhor. 
 
 Um “fracasso” no trabalho não traduz que a pessoa é um “fracasso”. Não há pessoas 
____________ no ministério.... somente pessoas ____________ no ministério errado.  
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“O CARDÁPIO”  DE 

ALGUNS MINISTÉRIOS 
 
 Abaixo há uma lista de alguns ministérios. Alguns já estão em andamento, outros são 
necessidades, e outros vieram das sugestões de várias pessoas e pesquisas. O propósito da 
lista é para simplesmente apresentar algumas oportunidades.  

 
 

Os visitantes 
        Receber, mandar as cartas, visitar, marcar os estudos, administrar este ministério 

 
Missões 

Coordenar, ajudar a igreja em Maringá, pesquisar novas cidades onde queremos       
plantar a igreja, informar a congregação, ensinar mais sobre missões 

 
As campanhas 

planejamento, coordenar, treinamento das pessoas que vão ajudar, contatar os        
visitantes,  estudar com os interessados  

 
Escola Dominical 

 professores(as) para cada aula (crianças, adolescentes, adultos, novos convertidos), 
ajudantes na sala de aula, treinamento, coordenar, decorar as salas de aula, preparar e 

organizar materiais, manter arquivos, dar sinal para começar e  terminar as aulas .. 
 

Família 
 planejar os encontros e retiros, celebrar os casamentos, aconselhamento                               

pré-nupcial, aconselhar as famílias, aulas especiais ... 
 

Literatura 
organizar a biblioteca, oferecer folhetos, livros ..... 

 
Eventos especiais 

coordenar comemorações e festas e dias especiais 
 

Finanças 
cuidar, relatar à igreja, administrar 

 
Novos membros 

apresentar os novos membros, ensinar, envolver, “pastorear”,  
cuidando das necessidades 
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Mulheres 

visitações, organizar os retiros, grupos de apoio especiais (mães solteiras, viúvas ...), 
planejar chás de cozinha e bebê, anjos da guarda, (acompanhá-las ao ponto de ônibus) 

 
Jovens 

ajudar nas atividades, fazer parte do “conselho dos pais” .... 
 

Visitação 
membros doentes, internados, ausentes do culto, mandar as cartas para os  

afastados e ausentes, velhos 
 

Louvor 
coordenar os dirigentes do culto, planejar o procedimento do culto, treinamento dos 
dirigentes, cuidar do sistema de som, contagem dos presentes e ausentes e visitantes,  

cuidar do quadro da freqüência e coleta cada semana, controlar o retroprojetor, ajudar  
no estacionamento dos carros, coordenar o berçário durante o culto .... 

 
Música 

aprender e ensinar músicas novas, treinamento dos dirigentes dos cânticos, arranjar  
aulas e cursos sobre música, formar um coral que pode cantar nas ocasiões especiais  

 
Benevolência 

distribuir alimentos, levar as pessoas para o médico, consertos (carpinteiro, pintor, 
eletricista, pedreiro), cuidar das vítimas de desastres e acidentes, ajudar as pessoas a criar  
um orçamento familiar, campanhas para ajudar nos casos especiais, manter um “depósito 

de apoio”, ajudar na procura de emprego 
 

Comunicação  
manter os quadros (avisos, correspondência, da família), boletim mensal, um centro de 

informação para os avisos (para divulgar cada semana), divulgar os eventos ..... 
 

Escritório 
atendimento na secretaria ou recepção, arquivar a informação e dados da igreja, 

trabalhar  no computador (lições, dados, material para a Escola Dominical), atender o 
telefone, correspondência … 

 
Prédio 

coordenação geral, manutenção, limpeza, abrir e fechar ...  
 

Construção 
planejamento, coordenador da execução, divulgação ...   
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O Que Eu Preciso Fazer Agora? 

 
Para entrar num ministério ou começar um novo ministério: 

 
1.  PREENCHER “O COMPROMISSO DE SERVIR” NUM MINISTÉRIO. 
     Dê “O Compromisso de Servir” para a pessoa que deu este seminário hoje.  
 
2.  PREENCHER “O CURRICULO MINISTERIAL”. 
     “O Curriculo Ministerial” te ajudará a compreender melhor sua F.O.R.M.A., e  
     entender onde você pode atuar melhor nos ministérios da igreja. 
 
3.  MARCAR UM TEMPO PARA CONVERSAR COM A PESSOA RESPONSÁVEL 
     Leve seu “Curriculo Ministerial” junto com você nessa conversa. Durante esta 
     conversa você identificará  duas ou três possibilidades de onde você pode servir.  
     As áreas devem combinar com sua F.O.R.M.A. Você será responsável por ligar ou 
     contatar a pessoa responsável para marcar o horário da conversa.  
     Pode ligar para o escritório da igreja: 332-7498. 
 
4.  DEPOIS DA CONVERSA, ENTRE EM CONTATO COM A PESSOA 
     RESPONSÁVEL PELO MINISTÉRIO QUE VOCÊ ESCOLHEU.  
     Ou pode ser “os ministérios que você está considerando”.  Será sua responsabilidade 
     para contatá-los. Eles estarão aguardando sua ligação. (Faça isto dentro  de duas 
     semanas depois da sua conversa com a pessoa responsável para te ajudar a escolher 
     as três ou quatro possibilidades.) Faça o mais rápido possível enquanto sua ideias 
     ainda estão em mente. 
 
5.  COMECE A SERVIR! 
 
6.  APROVEITE E PARTICIPE NAS REUINÕES DE “S.A.L. DA TERRA”. 
     Periodicamente será uma reunião para os que estão envolvidos nos ministérios. O 
     propósito será mais treinamento, trocar as idéias sobre como melhorar os ministérios, 
     encorajamento, e reconhecimento dos ministérios e as pessoas envolvidas. Quando 
     você faz parte de um ministério pode participar nestas reuniões; “S.A.L.” da terra  
     (Servindo, Atuando e Liderando). 
 
7.  DESENVOLVA MAIS SUA MATURIDADE E MINISTÉRIO 
     COMPLETANDO O PRÓXIMO CAMPO DE CRESCIMENTO.  
     Você tem mais um “campo” para completar, “Descobrindo Sua Missão”.   
     Você receberá um certificado pelas 16 horas de treinamento que você completou no: 
     “Campo de Crescimento Cristão”.       
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Currículo Ministerial 
 
 
 

“F.O.R.M.A.” 
 
 
 

FOI-ME DADO POR DEUS OS DONS ESPIRITUAIS            

O CORAÇÃO  

RECONHECENDO MINHAS HABILIDADES            
MINHA PERSONALIDADE 
AS MINHAS EXPERIÊNCIAS  

 
 
 

                                                                                     
“MEU MINISTÉRIO” 
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 Nome: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
  

 
  FOI-ME  DADO                          Os possíveis dons espirituais que Deus me concedeu:  
         DONS ESPIRITUAIS          (depois da avaliação sobre os dons),  marque com “x”                         
                               
                              _____ Misericórdia                               _____ Ensino 
                              _____ Administração                            _____ Servir 
                              _____ Discernimento                            _____ Exortar 
                              _____ Contribuir 
 
 

  O CORAÇÃO    Eu tenho muita vontade de servir os outros assim: 
                   
                   Eu gosto de: 
 
                   Eu gosto de: 
 
                   Eu gosto de: 
 
  RECONHECENDO                               No meu emprego eu faço o seguinte: 
          MINHAS HABILIDADES 
 
                      
                     
                    Eu trabalhei no passado fazendo: 
 
                      
                    As outras habilidades que eu tenho:    
 

 
  MINHA 
        PERSONALIDADE          Eu me vejo assim: (Sublinhe a palavra mais apropriada) 
 
           Mais:   Extrovertido           Introvertido  (por natureza) 
          Mais:   Rotineiro                Aventureiro    
         Mais:   Auto-controlado     Desimpedido / Salto 
          Mais:   Colaborador           Independente 
 
          Meu temperamento é mais como:     Leão     Castor     Golfinho     Perdigueiro 
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AS EXPERIÊNCIAS      Eu já passei por algumas provações e dificuldades  
                                                  onde hoje eu posso ajudar um irmão.  
       

 As experiências na minha vida espiritual: 
 
 
 As experiências nas tribulações, dificuldades, sofrimentos: 
 
 
 As experiências escolares: 
 
 
 As experiências nos ministérios: 

 
     
        
       Eu posso ajudar as pessoas nesta(s) área(s): 
 
 
  

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 

MINHA F.O.R.M.A. 
 

  Considerando os dons que Deus me concedeu, o meu coração, reconhecendo 
minhas habilidades, conforme a minha personalidade, e pensando nas minhas 
experiências, quero me dispôr para servir nestas áreas:   (marque com um “x”)  
 
 Missões ______  ajudar a igreja em Maringá, participar nos próximos anos com pesquisas,        

evangelização, organização 
 
 As Campanhas ______  planejar e coordenar, receber os visitantes, visitar ou marcar os         

estudos bíblicos 
 
 Escola Dominical _____  professor(a), auxiliar na sala de aula, enfeitar as salas de aula, preparar 

e organizar materiais, manter os arquivos, ajudar na coordenação, administração 
 
 Família _____  planejar os encontros e retiros,  coordenar o aconselhamento, aulas especiais 
 
 Literatura _____  organizar a biblioteca, ajudar com  a divulgação de literatura 
 
 Eventos Especiais _____  coordenar comemorações,  festas e dias especiais 
 
 Finanças _____   
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 Novos Membros _____  ajudando, ensinando, cuidando das necessidades, facilitando o     

entrosamento  
 
 Jovens _____  ajudando (atividades, ensino, etc....) 
 
 Mulheres _____  organizar os retiros ou os chás (cozinha, bebê), visitação, grupos de apoio     

especiais (ex: mães solteiras, viúvas ...) 
 
 Visitação  _____  membros doentes, internados, ausentes do culto, escrever as cartas para os      

afastados, ausentes ou os idosos … 
 
 Louvor  _____  coordenar os dirigentes do culto, cuidar do sistema de som, contagem dos 

presentes, ausentes, visitantes, a preparação da ceia do Senhor, coordenar ou ajudar no berçário 
durante o culto 

 
 Música _____  participar no treinamento dos dirigentes, aprender e ensinar músicas novas junto 

com o coordenador, cuidar das transparências e retroprojetor 
 
 Benevolência _____  distribuir alimentos, levar as pessoas necessitadas ao médico, consertos    

(carpinteiro, pintor, eletricista, pedreiro), ajudar as pessoas a formar um orçamento familiar, manter    
um “depósito de apoio”, ajudar na procura de emprego 

 
 Comunicação _____  manter os quadros (avisos, correspondência, família), ajudar com o boletim      

mensal, ajudar na divulgação dos eventos (por escrito ou telefone...) 
 
 Escritório _____  atendimento na secretaria ou recepção, arquivar a informação e dados da igreja      

trabalhar no computador (lições, dados, correspondência ..) 
 
 Prédio _____  coordenação geral, manutenção, reparos, abrir e fechar 
 
 Construção _____  divulgação da informação, planejamento, ajudar na execução do próximo 

projeto 
 
 
  

 Eu gostaria de servir neste ministério (que não consta acima na lista): 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
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E AGORA? 
 

O plano desta congregação da igreja de Cristo para ajudar você a crescer   
espiritualmente é participar no: 

 
O Campo do Crescimento Cristão 

 

“Um Processo para Desenvolver a Vida Espiritual” 
 

 
 
 

                                                                                                                                                
Vá Participar No Próximo Seminário! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Seminário Um: 
Sou Membro 

Seminário Dois: 
Minha Maturidade 

Seminário Três: 
Meu Ministério 

Seminário Quatro: 
Minha Missão 
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O Resumo do Campo do Crescimento Cristão! 
 

   Primeiro Seminário:    Levar pessoas a obedecer a Cristo e serem membros ativos da igreja  
de Cristo. 

 

   Segundo Seminário:    Ajudar  os cr istãos a crescerem em matur idade. 
 

   Terceiro Seminário:    Equipar  os cr istãos com as habilidades que precisam para o                   
ministério. 

 

   Quarto Seminário:      Alistar  cr istãos para par ticipar  na missão de compar tilhar                   
Cristo com o mundo. 
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NÍVEIS DE COMPROMISSO 
 

 
 
 Esta congregação da igreja de Cristo tem o objetivo de incentivar todos a progredir para o centro 
do círculo através do encorajamento de fazer compromissos espirituais. Especificamente Deus chama as 
pessoas para quatro compromissos básicos: 
 
 
 

Os Quatro Compromissos da Igreja  
 
      A.  O COMPROMISSO DE SER MEMBRO. . . 
 

 é um compromisso com ________e com ___________________. 
 

“Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos 
santos e membros da família de Deus”,  Efésios 2:19. 

 
 “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 faz parte de todos os outros”, 
Romanos 12:4-5. 

 

SERVOS 
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B.   O COMPROMISSO DA MATURIDADE. . . 

é um compromisso para ter _________que são necessários para crescimento espiritual. 
 

 “Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador. A  
   ele seja a  glória, agora e para sempre! Amém”, II Pedro 3:18. 

 
          “Rejeite, porém, as fábulas profanas de velhas e exercite-se na piedade. O  
            exercício físico é de pouco proveito; a piedade, porém, para tudo é proveitosa,  
            porque tem promessa da  vida presente e da futura”, I Timóteo 4:7-8. 
 
 
C.   O COMPROMISSO DO MINISTÉRIO. . . 

é o compromisso de descobrir e usar os meus dons e habilidades que Deus deu 
para_______________ a Deus e os outros. 

 
 “Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando  
   fielmente a  graça de Deus em suas múltiplas formas”,  I Pedro 4:10. 

  
 “Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. . .Ora, vocês são  
  o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse  
  corpo”, I Coríntios 12:5,27. 

 
 
D.    O COMPROMISSO DA MISSÃO. . . 
 é o compromisso de ________________________ as Boas Notícias aos outros. 
 
 “. . .e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e  
           até os confins da terra”, Atos 1:8. 
 

 “Antes, santifiquem a Cristo como Senhor em seus corações. Estejam sempre 
   preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança  
   que há em vocês”,  I Pedro 3:15. 
 

 
Por que Fazemos Estes Compromissos? 

 
 

 
 
 

  CRESCEMOS ESPIRITUALMENTE  
     DE ACORDO COM OS NOSSOS  
      
      ___________________________. 
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AS REPOSTAS  
 
Página          
 
  2   PREPARAR OS SANTOS,  A OBRA DO MINISTÉRIO,  O CORPO DE            

CRISTO SEJA EDIFICADO,  F.OR.M.A. 
  3   DESCOBRIR,  SERVIR,  USAR,  ENTRAR,  TRABLAHAR,  COMBINA 
  4   PREGAR,  FAZER O BEM,  BRILHAR NO MUNDO,  FÍSICAS,           

EMOCIONAIS,  ESPIRITUAIS 
  5   FUI CRIADO,  FUI SALVO,  FUI CHAMADO,  FUI CAPACITADO, FUI  

ORDENADO,  SOU NECESSÁRIO 
  6   SEREI JULGADO, SEREI RECOMPENSADO, ME OFEREÇO EM SACRIFÍCIO 

VIVO,  NÃO ME AMOLDO AO PADRÃO DESTE MINDO,  UM CONCEITO 
CORRETO 

  7   COM OS OUTROS MEMBROS,  USAR O QUE DEUS ME DEU 
  9   FORMADO POR DEUS,  ÚNICO,  ESPECIAL 
10   FOI-ME DADO DONS POR DEUS,  O CORAÇÃO,  RECONHECENDO       

MINHAS HABILIDADES, MINHA PERSONALIDADE,  AS EXPERIÊNCIAS 
14   OS MEMBROS DO CORPO DE CRISTO,  UM DOM,  TODOS,  A TODOS,          

USAR,  RECUSAR O BOM PROVEITO,  GLORIFICO,  SEUS DISCÍPULOS 
15   PARA SERVIR AOS OUTROS,  SEJA EDIFICADO,  UNIDADE DA FÉ,          

CHEGUEMOS À MATURIDADE, CRESÇAMOS EM TUDO 
16   F.O.R.M.A.,  PRECISO 
30   EU FALO AS COISAS QUE EU FALO,  EU PENSO NAS COISAS QUE EU          

PENSO,  EU FAÇO AS COISAS QUE EU FAÇO 
44   SERVIR,  FUNÇÃO,  ADMINISTRAÇÃO,  GLORIFICANDO,  EFICÁCIA,          

SATISFAÇÃO,  CO-DEPENDENTES 
45   POSIÇÃO,  FUNÇÃO,  CORPO,  ORGANISMO,  EGOÍSMO,  
 SERVOS / LÍDERES, ALUNO 
46   NECESSIDADE,  F.O.R.M.A.,  PRECISO,  PERFEIÇÃO,  ERRADAS,  CERTAS 
55   CRISTO,  A FAMÍLIA,  HÁBITOS 
56   SERVIR,  COMPARTILHAR,  COMPROMISSOS 
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Bem vindos ao Seminário 4 
do Campo de Crescimento Cristo  (C.C.C.) 

Minha Missão 
 
 

Índice 
 

  O Propósito do Seminário Minha Missão .................................................. pág. 2 
 

       Convicção ................................................................................................................. pág. 3 
  1ª Convicção ............................................................................................................................................................................ pág. 4 
  2ª Convicção ........................................................................................................................................................................... pág. 5 
  3ª e 4ª Convicções ................................................................................................................................................................. pág. 7 
  5ª Convicção ........................................................................................................................................................................... pág. 8 
  6ª e 7ª Convicções ................................................................................................................................................................ pág. 9 
  8ª Convicção ........................................................................................................................................................................... pág. 10 
 

 Preparação .................................................................................................................. pág. 11 
  Como Estimular Conversas Espirituais ........................................................................................ ........................ pág. 11 
  Como Responder Sete objeções Comuns ......................................................................................... ........................ pág. 13 
  Respostas Sugeridas para as Objeções ........................................................................................ ............................ pág. 14 
  Como Compartilhar uma Apresentação Clara do Evangelho ................................................................. pág. 16 
  Como Ajudar uma Pessoa a Obedecer a Cristo .................................................................................. .............. pág. 19 
  Como Compartilhar Como Você se Tornou um Cristão ............................................................................. pág. 20 
 

 Infiltração ................................................................................................................... pág. 21 
  Como Desenvolver Relacionamentos Significativos com Descrentes .................................................  pág. 22 

  

 Evangelização em Equipe ...................................................................................... pág. 26 
  Identificando Seu Estilo de Evangelismo .............................................................................................................  pág. 26 
  Seis Estilos de Evangelismo .........................................................................................................................................  pág. 29 
  Recursos Cristãos .............................................................................................................................................................  pág. 32 
 

 Visão Global .............................................................................................................. pág. 34 
  Por que Devemos Ir ..........................................................................................................................................................  pág. 34 
  Oportunidades de Ir e Evangelizar ........................................................................................... ...............................  pág. 36 
  Disposto a Ir .........................................................................................................................................................................  pág. 37 
  Decidindo Ir ..........................................................................................................................................................................  pág. 38 
  Ajudando Outros a Ir ......................................................................................................................................................  pág. 40 
  Até Você Vai .........................................................................................................................................................................  pág. 41 
 

 Meu Compromisso de Participar na Missão ................................................. pág. 42 
     

  Página 1 



 

 

     C.C.C.  -  Módulo 4  -  Minha Missão       Igreja de Cristo em Curitiba 

Minha Missão 

 
 Nós estamos animados porque você está dando continuação ao seu crescimento 
espiritual. Até agora, você já deve ter participado nos três primeiros seminários do Campo 
de Crescimento Cristão que foram:  “Sou Membro”,  “Minha Maturidade” e o “Meu 
Ministério”. Se você não participou de um destes seminários, não se preocupe, eles serão 
oferecidos de novo. Este estudo é um incentivo para todos nós fazermos a nossa parte da 
terceira etapa de nosso lema, “Vencer Curitiba e o mundo para Cristo”. 
 
 O seminário, Minha Missão, está dividido em cinco par tes e será ensinado por 
um de nossos evangelistas. 
 

          Convicção 
            Preparação 
                 Infiltração 
                       Evangelização em Equipe 
                             Visão Global 

 
BASE PARA ESTE SEMINÁRIO:  Aprender como fazer o que Jesus manda. 

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

e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei.     
E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos”,  Mateus 28:19,20 

 
 Todos os verdadeiros seguidores de Cristo almejam ver os incrédulos obter a 
salvação em Jesus Cristo e ter um relacionamento com Ele. Eles compreendem que não há 
nada tão importante ou tão gratificante, como o ato de guiar uma pessoa a ter um 
relacionamento pessoal com Deus. Lá no fundo de cada cristão verdadeiro, há uma 
consciência de que nós estamos neste planeta para ter mais do que uma carreira, pagar as 
contas, amar nossas famílias, ou jogar futebol nos finais de semana. Mesmo que estas áreas 
sejam importantes, nenhuma delas foi planejada por Deus para ser “o fim”. Ao invés disso, 
Deus planejou que elas fossem alguns dos meios para o fim. Cada um destes meios deveria 
ser uma plataforma para ganhar outros para Jesus Cristo.  
  
 Hoje, nós queremos lhe ajudar a se tornar um principal jogador no processo de 
conduzir outros a Cristo! A nossa esperança, é que logo que você entenda os cinco 
ingredientes essenciais para trazer outros a Cristo, você se torne um missionário 
para Ele onde você vive, ou onde quer que Deus possa conduzí-lo no mundo. 
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Convicção                   

 
 
 
 

“A colheita evangelística é sempre urgente. O destino de homens  
e nações está sempre sendo decidido. Cada geração é estratégica. 

Nós não somos responsáveis pela geração passada, e não 
podemos ser totalmente responsáveis pela próxima; mas temos     
a nossa geração. Deus vai nos responsabilizar de acordo com        
a maneira que cumprirmos as nossas responsabilidades nesta 

época e de acordo com a maneira que aproveitarmos                     
as nossas oportunidades”. 

                                            
       Billy Graham 

 

 
 
 

“Eu devo obedecer  
 

a  _____________________” 
 
 

Jesus disse, “Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações . . .” 
  

           Mateus 28:19,20 
 
 
 

Vamos aprender como cada um de nós pode  
cumprir este mandamento na vida! 
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1ª Convicção 

 
 

      “Todas as pessoas precisam do _________________”. 
 

 Más Notícias - “Todas as pessoas __________________”. 
 
    Romanos 3:23 - “pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus”. 
 
      Romanos 3:10-12 - “Como está escrito:  Não há nenhum justo, nem um sequer; não há ninguém que 

entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram,  tornaram-se juntamente inúteis; não há 
ninguém que faça o bem, não há nem um sequer”. 

 
      Isaías 59:2 - “Mas as vossas iniqüidades fazem separação entre vós e o vosso Deus; e os  vossos 

pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça”. 
 
 
 Más Notícias - “O salário do pecado é a _____________”. 
 
      Romanos 6:23 - “Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em 

Cristo Jesus nosso Senhor”. 
 
       João 3:36 - “Quem crer no Filho tem a vida eterna; já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira 

de Deus permanece sobre ele”. 
 
       Hebreus 9:27 - “Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e, depois disso, 

enfrentar o juízo”. 
  
       II Tessalonicenses 1:8-9 - “Então ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao 

evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença 
do Senhor e da majestade do seu poder”. 

 
       Provérbios 14:12 - “Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de 

morte”. 

  
       Você                         Deus            

                         Pecado 
 

“Mas as vossas iniquidades 
fazem separação entre vós  
e o vosso Deus; e os vossos  

pecados encobrem o seu rosto 
de vós, para que vos não ouça”. 

 

Isaías 59:2 
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 Boas Notícias - “Cristo morreu para __________ o nosso pecado”. 
 
 Lucas 19:10 - “Pois o Filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido”. 
 
 I Pedro 3:18 - “Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, 

para conduzir-nos a Deus.  Ele foi  morto no corpo,  mas  vivificado pelo Espírito”. 
 
  Romanos 5:8 - “Mas Deus demonstra seu amor por nós pelo fato de Cristo ter morrido em nosso favor 

quando ainda éramos pecadores”. 
 
      I Timóteo 2:5-6 - “Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens; o homem Cristo 

Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos, o testemunho dado em seu próprio 
tempo”. 

 
      II Coríntios 5:21 - “Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que ele nos 

tornássemos justiça de Deus”. 
 
 
 
 Boas Notícias - “Você pode ser salvo pela ________ obediente em Cristo. 
 
     João 3:16 - “Pois Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito para que todo o que nele 

crer não pereça, mas tenha a vida eterna”. 
 
     João 5:24 - “Eu lhes asseguro: Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem  vida 

eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida”. 
 
     João 14:6 - “Respondeu Jesus:  Eu sou o caminho, a verdade e a vida.  Ninguém vem ao Pai, a não ser 

por mim”. 
 
     Romanos 10:9 - “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”. 
 
     Marcos 16:15,16 - “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”. 
 
 
 
 
 
 

2ª  Convicção 
 
 

“As pessoas perdidas são _________________ para Deus”. 
 
 
 Quando Jesus foi criticado por frequentar lugares com “aquele tipo de pessoa”...  
  

 Lucas 15:1-2 - “Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo.  
 Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam: Este homem recebe pecadores e come com eles”. 
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 Ele lhes contou a parábola da Ovelha Perdida. . . 
 

 Lucas 15:4-7 - “Qual de vocês que, possuindo cem ovelhas, e perdendo uma, não deixa as noventa   
e nove no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a 
alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: 
Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma,  
haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos     
que não precisam arrepender-se”. 

 
 Então, Ele lhes contou a parábola da Moeda Perdida. . . 
 

     Lucas 15:8-10 - “Ou, qual é a mulher que, possuindo dez dracmas e, perdendo uma delas, não 
acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente, até encontrá-la?  E quando a encontra, 
reúne suas amigas e vizinhas e diz:  Alegrem-se comigo, pois encontrei minha  moeda perdida. Eu 
lhes digo que, da mesma forma, há alegria na  presença dos anjos de  Deus por um pecador que se 
arrepende”. 

 
 Depois, Ele lhes contou a parábola do Filho Perdido. . . 
 

    Lucas 15:11-32 - “Jesus continuou:  Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai:  
Pai, dê-me minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo 
depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha, e foi para uma região distante; e lá desperdiçou os 
seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda 
aquela região, e ele começou a passer  necessidade. . .. Caindo em si, ele disse:   Quantos 
empregados de meu pai têm comida  de sobra, e eu aqui, morrendo de fome! Eu me porei a 
caminho e voltarei para meu pai. A  seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu 
pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, e o abraçou e beijou. O filho lhe disse:  Pai, 
pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos 
seus servos:  Depressa! Tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel  em seu dedo e 
calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. 
Pois este meu filho estava morto e voltou à vida; estava perdido e foi achado. E começaram a 
festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no  campo. Quando se  aproximou da casa, ouviu a 
música e a dança. . . O filho mais velho ficou irado. . . seu pai  saiu e insistiu com ele. . .nós tínhamos 
que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão  estava morto e voltou à vida, estava perdido e 
foi achado”. 

 
 
 
 

      Lucas 15 nos ensina o quanto as pessoas perdidas são importantes para Deus: 
 
1.   Aos olhos de Deus, cada pessoa perdida é _________________. 
 
2.   Uma pessoa perdida exige que todos a ____________________. 
 
3.   Ninguém pára de procurar até que aquele que está perdido seja ___________. 
 
4.   Nós devemos nos _________________ quando aquele que estava perdido é encontrado. 
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3ª Convicção 
 

“É minha _______________ trazer os perdidos a Cristo”. 
 
Lucas 19:10 - “Pois o Filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido”. 
 
Mateus 28:19-20 - “Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e 
do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre 
com vocês, até o fim dos tempos”. 
 
Atos 1:8 - “Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, 
e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até 
os confins da terra”. 
 
Mateus 4:19 - “E disse Jesus:  Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens”. 
 
Provérbios 11:30 - “O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é 
sábio”. 
 
 
 
 

4ª Convicção 
 

“Evangelismo é um ______________”. 
 
I Coríntios 3:6-9 - “Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer; de modo que nem o que 
planta nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus, que efetua o crescimento. O que planta e 
o que rega têm um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. 
Pois nós somos cooperadores de Deus; vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus”. 
 
João 4:36-38 - “Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se 
alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado:  Um semeia, e outro colhe. Eu os 
enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo, e vocês vieram a 
usufruir do trabalho deles”. 
 
Gálatas 6:9 - “E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não 
desanimarmos”. 
 
       ©  Primeira fase -   _______________          Focalizamos na C _______________ 
 

       ©  Segunda fase -    _______________           Focalizamos em C _______________ 
 

       ©  Terceira fase -    _______________           Focalizamos na C _______________ 
 
Porque evangelismo é um  PROCESSO. . . 
 

    1.  O sucesso é tomar a _____________, com o poder do Espírito Santo, 
         para ajudar uma pessoa a dar mais um passo ___________________ 
         de fazer a decisão de seguir Jesus Cristo. 
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5ª Convicção 

 
“Evangelismo é uma _________________ e uma _______________ 

da verdade”. 
 

 
A Importância da Demonstração - Sua ________! 
 
       João 13:34-35 - “Um novo mandamento lhes dou:  Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês 

devem amar-se uns aos outros. Com isto todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se 
amarem uns aos outros”. 

 
  João 17:21,23 - “Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também 

estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. . .eu neles e tu em mim. Que eles sejam 
levados à plena unidade para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste como igualmente me 
amaste”. 

 
    Salmos 40:3 - “E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus; muitos verão 

essas coisas, temerão e confiarão no Senhor”. 
 
A Importância da Proclamação - Sua __________! 
 
      Romanos 10:17 - “Conseqüentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida 

mediante a palavra de Cristo”. 
 
       II Timóteo 4:1-5 - “Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por 

sua manifestação e por seu Reino, eu o exorto solenemente:  pregue a palavra, esteja preparado a 
tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em 
que não suportarão a sã doutrina; pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus 
próprios desejos juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, 
voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de 
um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério”. 

 
       João 4:39 - “Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado 

pela mulher:  Ele me disse tudo o que tenho feito”. 
 
       Salmos 96:3 - “Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos, as suas maravilhas”. 
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Um incrédulo é primeiro atraído aos _____________, então para  ___________. 

   Ninguém vai conhecer Cristo _____ você, se não conhece você ______________. 
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6ª Convicção 
 

“Evangelismo efetivo é dependente de ___________”. 
 
Romanos 10:1 - “Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus. . .é que eles sejam salvos”. 
 

Lucas 10:2 - “E lhes disse:  A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao 
Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita”. 
 

Colossenses 4:2-4 - “Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem 
também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos 
proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem  para que eu possa manifestá-lo abertamente, 
como me cumpre fazê-lo”. 
 
©  Nós devemos orar com ____________.           Dediquem-se à oração . . . 
 

©  Nós devemos orar com ____________.           Estejam alerta . . .  
 

©  Nós devemos orar com ____________.           E sejam agradecidos. . . 
 

©  Nós devemos orar ________________. 
           Por aqueles que estão evangelizando - Orem também por nós. . . 
           Por uma porta aberta - Para que Deus abra uma porta para a mensagem. . . 
           Pelo que vai ser dito - A fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo 
           Por uma apresentação corajosa - Que eu possa manifestá-lo abertamente. 
 
 
Seis Maneiras Específicas Para Orar Por Incrédulos: 
 

 1.  Que Deus os atraia para Ele mesmo (João 6:44). 
 2.  Que eles procurem conhecer Deus (Deuteronômio 4:29; Atos 17:27). 
 3.  Que eles acreditem nas Escrituras (Romanos 10:17; I Tessalonicenses 2:13). 
 4.  Que Deus envie alguém para os guiar a Cristo (Lucas 10:2). 
 5.  Que eles acreditem em Cristo como o Salvador e Senhor (João 1:12; Rom 10:9,10). 
      6.  Que eles se arrependam dos seus pecados (Atos 3:19;  17:30-31). 
 
 
 

7ª Convicção 
 

“Deus é responsável pelos ________________”. 
 
I Coríntios 3:6-7 - “Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer; de modo que nem o que planta nem o 
que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus, que efetua o crescimento”. 
 
João 6:44 - “Ninguém pode vir a mim, se o Pai, que me enviou, não o atrair; e eu o ressuscitarei no último dia”. 
 
Atos 2:47 - “. . .E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos”. 
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“Evangelismo é falar sobre Cristo, com a Bíblia aberta 

e com o poder do Espírito Santo, através de sua vida e dos seus                 
lábios, deixando o __________ com Deus”. 
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8ª Convicção 
 
“Impressão sem _______________ leva à ____________ espiritual”. 
 
Tiago 1:22,25 - “Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. . .e 
persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será bem-aventurado 
naquilo que fizer”. 
 
Mateus 5:13-16 - “Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não 
servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se 
pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E, também, ninguém acende uma candeia e a 
coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos que 
estão na casa. 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”. 
 
João 15:8 - “Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto; e assim serão meus discípulos”. 
 
 
 
 
 
 
 

Resumo de Nossas Convicção 
 
 

    Eu devo obedecer a Grande Comissão: 
 

  Todas as pessoas precisam do Senhor. 
 
   As pessoas perdidas são importantes para Deus. 
 
   É minha responsabilidade trazer os perdidos a Cristo. 
 
   Evangelismo é um processo. 
 
   Evangelismo é uma demonstração e uma proclamação da verdade. 
 
   Evangelismo efetivo é dependente de oração. 
 
   Deus é responsável pelos resultados. 
 
   Impressão sem expressão nos leva à depressão espiritual. 
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Preparação 

 
 

Como embaixador de Cristo, você tem o privilégio de entregar as melhores notícias que 
uma pessoa poderia receber. É seu privilégio compartilhar o Evangelho. As boas notícias!  

É por isso que Paulo falou com ânimo: 
 
                “Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de  
                  todo aquele que crê: primeiro do judeu, depois do grego”, Romanos 1:16. 
 
 
    Pedro também disse: 
 

“Antes, santifiquem a Cristo como Senhor em seus corações. Estejam sempre preparados  
para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês.  

Contudo, façam isto com mansidão e respeito. . .”, I Pedro 3:15,16. 
 
 
 Como você descreveria os seus sentimentos, em relação a compartilhar o Evangelho verbalmente com outros? 

 Eu não saberia o que dizer. 
 Eu gostaria de saber o que dizer. 
 Eu ficaria assustado demais para dizer qualquer coisa. 
 Eu não teria a capacidade de falar. 
 Eu __________________________. 

 
 
Nesta parte do estudo, a nossa meta é lhe preparar para: 
 

       1.    Fazer perguntas que vão estimular conversas espirituais. 
       2.    Responder as sete objeções mais comuns para Cristianismo. 
       3.    Compartilhar uma apresentação clara do Evangelho. 
       4.    Saber como incentivar uma pessoa a obedecer Cristo. 
       5.    Compartilhar como você se tornou cristão. 
 
 
 
 

1.   Como Estimular Conversas Espirituais 
 
 

De acordo com Paulo, a chave para estimular uma conversa espiritual é: “O seu falar seja sempre 
agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um”, Colossenses 4:6.      

 
 O que o “sal” faz?  __________________ 
 
   O ingrediente mais importante para  

estimular uma conversa espiritual é a arte de _____________. 
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O uso de perguntas é uma das maneiras mais fáceis de estimular conversas espirituais. 
Jesus usou frequentemente este estilo para falar com as pessoas. 

 
           Lucas 6:9 - “Jesus lhes disse:  Eu lhes pergunto:  o que é permitido fazer no  
               sábado:  o bem ou o mal, salvar a vida ou destruí-la”?  
 
               Lucas 10:36 - “Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu  
               nas mãos dos assaltantes”? 
 
               Lucas 14:3 - “Jesus perguntou aos fariseus e peritos na lei:  É permitido ou não  
               curar no sábado”? 
 
 

Algumas vezes as perguntas que Jesus fez eram como um anzol com isca!  
Veja como Jesus mudou a conversa de um assunto físico para uma conversa espiritual. 
Jesus era “__________________”. 

 
João 3:3-10 - “Em resposta, Jesus declarou:  Digo-lhe a verdade: Ninguém pode ver o Reino    
de Deus, se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos:  Como alguém pode nascer, sendo velho? 
É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer! Respondeu Jesus: 
Digo-lhe 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 que nasce do Espírito é espírito. Não se 
surpreendam pelo fato de eu  ter dito:  É necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra 
onde quer. Você o ouve, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com  
todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso?  Disse  Jesus: Você é 
mestre em Israel e não entende essas coisas”?  

 
João 4:10 - “Jesus lhe respondeu:  Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo 
água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva”.  
 
 
 

Perguntas que vão estimular conversas espirituais: 
 

   ©  Qual é o seu ponto de vista sobre a vida depois da morte? 
    ©  Você tem interesse em coisas espirituais? 
    ©  Como você descreveria o seu relacionamento com Deus? 
    ©  Como você descreveria um cristão verdadeiro? 
    ©  Eu participo na Igreja de Cristo em Curitiba. Você freqüenta alguma igreja? 
    ©  Você é um católico praticante? 
    ©  Você já investigou as provas de que Jesus é o Filho de Deus? 
    ©  O que você pensa sobre o ensinamento na Bíblia? 
    ©  Você acha que Jesus Cristo é o único caminho para o céu? 
    ©  Você acredita que há um reino no céu? 
    ©  Na sua opinião, Deus realmente existe? 
    ©  Você acha que o nascimento de Jesus de uma virgem e a Sua ressurreição dos mortos são                 
    baseados em fatos ou em uma lenda? 
    ©  Onde você está indo na sua jornada espiritual? 
    ©  Qual é a sua experiência religiosa? 
 

    ©  ____________________________________________________________ 
 

    ©  ____________________________________________________________ 
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Como Cristo nos mostrou, um anzol com isca também vai estimular uma conversa 
espiritual. Algumas pessoas têm usado as seguintes frases para “criar sede”.     

©   Se você gostaria de saber a diferença entre religião e um relacionamento com Deus, 
é só perguntar. Seria um prazer falar com você sobre isso. 

 
©   Algum dia eu gostaria de compartilhar com você quatro princípios que vão ajudá-lo 

a entender o que significa ter um relacionamento com Deus. 
 
©   Eu tenho algumas lições bíblicas que podem ajudá-lo a conhecer a Bíblia e  
      a vontade de Deus para sua vida.  Estas lições levam só uma hora por  
      semana. Qual dia seria bom para você? 

 
PENSE ESTUDOS  ---  PENSE ESTUDOS  ---  PENSE ESTUDOS !!! 

 
 
 
 

2.  Como Responder Sete Objeções Comuns 
 

I Pedro 3:15 - “Antes, santifiquem a Cristo como Senhor em seus corações. Estejam sempre preparados 
para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês”. 
 
Judas 1:3 - “Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que 
compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes e insistir que batalhassem pela fé uma vez por 
todas confiada aos santos”. 
 
 
Qual nota você daria a si mesmo sobre a sua habilidade de responder as perguntas seguintes: 
  
    1.   O que vai acontecer com aqueles que nunca ouviram  sobre Jesus Cristo? 
     2.   Jesus Cristo é o único caminho para Deus? 
     3.   Por que os inocentes sofrem? 
     4.   Como os milagres são possíveis? 
     5.   A Bíblia está cheia de erros, não é? 
     6.   O Cristianismo é uma muleta psicológica, não é? 
     7.   Uma vida boa e moral vai me deixar entrar no céu, não é? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Página 13 

Pergunta / Nota 10 9 8 7 6 5 

1       
2       

3       
4       
5       
6       
7       



 

 

     C.C.C.  -  Módulo 4  -  Minha Missão       Igreja de Cristo em Curitiba 

 
Respostas Sugeridas Para As Objeções 

 
 É uma boa idéia dar uma resposta breve para criar interesse, então oferecer um estudo 
dos Princípios Básicos para responder as perguntas numa maneira mais completa. 
 
 
1. O que vai acontecer com os pagãos que nunca ouviram sobre Jesus Cristo?    

(Salmos 19:1; Rom. 1:18-20; II Tessalonicenses. 1:7-9). 
 
 Todas as pessoas têm um código moral. . . e todas o têm violado. A Bíblia nos fala claramente que 
todos são pecadores, (Rom. 3:23). Se um homem busca conhecer o seu Criador, que obviamente existe, 
Deus dá uma oportunidade para ele O conhecer, (Mateus 7:7-11; Atos 8:26-35; 10:1-5). Nós que ouvimos, 
seremos julgados de acordo com o que nós fizermos com a mensagem sobre Jesus. 
      Deus é justo. Ele não tem nos dado todas as respostas para todos os Seus mistérios. Mas sabemos que 
Deus não vai condenar uma criança que não tem idade de saber a diferença entre o bem e o mal, nem o 
deficiente mental. . .Ele vai  na Sua sabedoria cuidar daqueles que nunca ouviram falar sobre Ele. Mas o 
que é importante somos nós que já ouvimos. 
       Uma coisa para analisar:  Se é possível ser salvo sem conhecer Jesus, então por que Ele morreu na 
cruz? Por que Deus não deixou todos nós ignorantes? E também, se fosse possível ser salvo sem conhecer 
Jesus, então a maneira mais rápida de salvar o mundo inteiro seria calar a boca dos cristãos. Então o mundo 
inteiro estaria salvo imediatamente na sua ignorância. Mas a ordem de Deus diz, “Ide e fazei discípulos de 
todas as nações. . .” 
E isso é possível em nossa geração, se todos nós fizermos discípulos que vão fazer discípulos, porque o 
número vai se multiplicar rapidamente. 
 
 
2.    Jesus é o único caminho para Deus? (João 14:6). 
 
   Nem a sinceridade, nem a intensidade da fé podem criar uma verdade. A fé não tem mais valor do que 
o objeto em que está colocada. Somente acreditar numa coisa não a faz  verdadeira. E recusando-se a 
acreditar numa verdade não a faz falsa. O assunto principal é o que é a verdade? 
  Por exemplo: Suponha que eu vou até o armário de medicamentos para tomar alguns comprimidos de 
aspirina, e por engano eu tomo uns comprimidos de estricnina. Eu posso sinceramente acreditar que eles 
vão me curar, mas não importa a quantidade de sinceridade que eu tenho, eu vou estar envenenado. 
      A verdade, como algumas leis, é absoluta. Suponha que nós determinamos anular a lei da gravidade, 
quantos de nós vão verificar a decisão pulando de um edifício? 
      Jesus disse, “Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim”. 
 
 
3.    Por que os inocentes sofrem? (O problema do mal - Rom. 5:12). 
      
   De novo, nós não temos todas as respostas. Deus criou o universo perfeito. O mal veio ao universo 
através da desobediência dos homens. Nós colhemos o que plantamos. E as pessoas também, muitas vezes, 
sofrem as conseqüências das ações dos outros. Por exemplo:  um nenê que nasce com AIDS por causa da 
imoralidade dos pais. 
 Há maldade em todos nós. Se Deus fosse acabar com toda a maldade até a meia noite de hoje, então 
quem sobraria até à 1:00 da madrugada? 
       Deus não só veio dentro da história humana na forma de Jesus Cristo, mas morreu para resolver os 
problemas do mal. 
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4.    Como os milagres são possíveis?  (João 1:1,3,14;  3:2). 
 
     A pergunta mais importante é, Deus existe? A existência do mundo e tudo o que nele há, é a prova do 
poder de Deus. A prova que Deus pode fazer milagres, é Cristo mesmo. Quando Deus se tornou homem.  
     Se você tiver interesse, eu tenho algumas lições que podemos estudar juntos que comprovam a 
existência de Deus, a inspiração da Bíblia, a ressurreição de Jesus, os milagres do primeiro século e por que 
aconteceram.   
 
 
5.    A Bíblia está cheia de erros, não é? 
  (II Pd.1:21; II Tm. 3:16; Hb.1:1,2; Ef.3:3-5; João 20:30,31) 
 
   Pergunte o que ele quer dizer. 99% das pessoas não podem pensar em nenhuma coisa; elas 
simplesmente ouviram falar que existem erros. Se uma pessoa tem uma passagem específica em mente e 
você não sabe a resposta, não tenha medo de dizer que não sabe. Anote a pergunta, faça uma pesquisa, e 
fale com a pessoa novamente o que você descobriu. 
     Depois de 2.000 anos, ninguém esta semana vai pensar numa pergunta que vai acabar com o 
Cristianismo. Nenhuma descoberta arqueológica mostrou um erro na Bíblia. Pelo contrário, cada 
descoberta confirma a exatidão do que está registrado na Bíblia. Talvez nós possamos fazer um estudo 
juntos de como a Bíblia chegou até nós. Que tal na semana que vem? 
 
 
6.    O Cristianismo é uma muleta psicológica? (Sl. 51:10; At 9:1-20 - conversão de Paulo) 
 
   Muitas pessoas sugerem que nós somos condicionados desde a infância a seguir Jesus. Mas depois de 
encontrarmos vários cristãos, nós sabemos que condicionamento prévio não pode explicar muitas 
conversões. Por exemplo: Quem converteu Paulo? Ele perseguia os cristãos, e de repente ele se tornou 
cristão. 
      Suponha que uma pessoa entre no quarto com um ovo frito pendurado numa orelha. Ele exclama, “Este 
ovo frito é maravilhoso! Eu tenho paz, alegria, satisfação e um propósito na vida por causa deste ovo. Você 
precisa experimentar isso”! 
      É difícil discutir com uma pessoa que se sente assim; é por isso que o testemunho cristão é tão efetivo. 
Mas você pode investigar a experiência dela por meio de perguntas cruciais. “Como você sabe que é o ovo 
frito e não hipnose feita por si mesmo? Quem mais teve uma experiência semelhante com o ovo? 
      A conversão de uma pessoa ao Cristianismo está baseada no fato histórico da ressurreição de Jesus 
Cristo. Com um fato incontestável assim, a existência de Deus, do pecado, do inferno, da vida eterna, do 
dia do Juízo, e toda a Bíblia se tornam realidade. Então uma pessoa coloca a sua fé em Jesus, obedece a 
Palavra Dele, e o Espírito Santo transforma o seu interior. Paulo viu Jesus vivo e por esta razão ele 
obedeceu o que Jesus pediu e ele começou a experimentar a vida em abundância. Todo homem quer paz, 
alegria e satisfação na vida, e Deus é o único que pode providenciar tudo isso, por meio de uma fé 
obediente em Cristo Jesus! 

 
 

7.    Uma vida boa e moral vai me deixar entrar no céu, não é? (Gl. 2:16; Tt. 3:5; Tg 2:10) 
 
     O que ele está dizendo é que Deus só espera o melhor que podemos fazer, e isso é o suficiente. 
     Quando você acende uma luz, a escuridão desaparece completamente. Da mesma forma o caráter de 
Deus brilha tão forte que consome toda a maldade. Como nós somos, nós não poderíamos estar na Sua 
presença, mas seríamos consumidos por causa da corrupção em nossas vidas. O problema básico do 
homem é que ele não sabe como  deve viver e lhe falta o poder para viver como deve. A boa notícia do 
Cristianismo é que Jesus faz por nós o que nós nunca poderíamos fazer por nós mesmos. Jesus morreu na 
cruz para pagar a nossa penalidade. Nós necessitamos Dele para ter a vida eterna com Deus. 
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3.  Como Compartilhar uma Apresentação Clara do Evangelho 

 
   Há quatro áreas importantes para destacar quando compartilhamos o Evangelho: 
 
1.    O Propósito de Deus 
 
    ©  Ele tem um _________ para a Sua __________. 
 

Efésios 1:4-6,11 - “Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e 
irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por 
meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa 
graça . . . conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. . .”. 

 
         Efésios 3:11 - “...de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor..” 
 
         I Coríntios 10:31 - “. . .façam tudo para a glória de Deus”. 
 
 
    ©  Ele  _________ o ___________ do homem. 
 

II Pedro 3:9 - “O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo 
contrário, ele é paciente com vocês não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao 
arrependimento”. 
 
Salmos 16:8-9 - “O Senhor, tenho-o sempre à minha presença; estando ele à minha direita, não 
serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta; até o meu corpo repousará 
seguro”.  

 
    Deus quer que tenhamos: 
 

   Vida em _________________!   João 10:10 - “O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir; 
eu vim  para que tenham  vida, e a tenham plenamente”. 

 
   Vida ____________________!   João 3:16 - “Pois Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho 
Unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna”. 

 
   Vida ____________________!   II Coríntios 5:17 - “Portanto, se alguém está em Cristo, é nova 
criação. As coisas antigas já passaram; eis que coisas novas surgiram”. 

 
 

2. O Problema do Homem 
 
    ©  ______________    Romanos 3:23 - “Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus”. 
 
   ©  ______________    Romanos 6:23 - “Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de  
              Deus é  a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor”. 
 
   ©  ______________    Hebreus 9:27 - “Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer  
    uma só vez e, depois disso, enfrentar o juízo”. 
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3. A Solução de Deus 
 
   ©  Cristo morreu pelos ___________ dos homens. 
 
       Romanos 5:8 - “Mas Deus demonstra seu amor por nós pelo fato de Cristo ter morrido em nosso 

favor quando ainda éramos pecadores”. 
  
       I Pedro 3:18 - “Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o  justo pelos injustos, 

para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito”. 
 
        II Coríntios 5:21 - “Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos 

tornássemos justiça de Deus”. 
 
        João 3:16 - “Pois Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito. . .”. 

 
 

O homem não pode ganhar a _________________. 
  

Efésios 2:8-9 - “Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês é dom de 
Deus; não por obras, para que ninguém se glorie”. 
 
Tito 3:5 - “Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele 
nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito  Santo”. 
 
João 14:6 - “Respondeu Jesus:  Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém  vem ao pai, a não 
ser por mim”. 

 
 

 
4.    A Resposta do Homem 
 
    ©  _______________  os seus pecados e esteja disposto a largá-los. 
 

Gálatas 5:19-21 - “Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e 
lascívia; idolatria e feitiçaria; ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja; 
embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que 
praticam essas coisas não herdarão o  Reino de Deus”. 
 
Romanos 3:10,12 - “Como está escrito:  Não há nenhum justo, nem um sequer. . . todos se 
desviaram, tornaram-se juntamente inúteis; não há ninguém que faça o bem, não há nem um 
sequer”. 
 
Atos 3:19 - “Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam 
cancelados”. 
 
Isaías 55:7 - “Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo, os seus pensamentos; converta-se ao 
Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar”. 
 
Atos 17:30,31 - “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”. 
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   ©  ________________ no Evangelho, que Cristo morreu pelos seus pecados e 
 ressuscitou dos mortos. 
 

I Coríntios 15:1-4 - “Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho. . . Pois o que primeiramente recebi, 
também lhes transmiti:  que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi 
sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras”. 
 
Atos 16:31-33 - “Creia no Senhor Jesus, e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a 
palavra de Deus, a ele. . .em seguida, ele e todos os seus foram batizados”. 
 
João 1:12,13 - “Contudo, aos que a receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de 
se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da 
carne nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus”. 
 
João 20:31 - “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 5:24 - “Eu lhes 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 3:36 - “Quem crê no Filho tem a vida eterna; já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a 
ira de Deus permanece sobre ele” 

    
 
     
  ©  ________________ o Evangelho por meio do batismo. 
 

Marcos 16:15-16 - “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”. 
 
Atos 2:38 - “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”. 
 
Romanos 6:3-6 - “Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos 
batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por  meio do batismo, a fim de 
que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos 
uma vida nova. Se desta forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos 
também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado 
com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado”. 
 
Colossenses 2:12 - “Isto aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele 
ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos”. 

 
 
   ©  ________________ até o fim. 
 

Mateus 10:22 - “Todos os odiarão por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será 
salvo”. 
   
Atos 2:41,42 - “Os que aceitaram a sua mensagem foram batizados, e naquele dia houve um 
acréscimo de cerca de três mil pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à 
comunhão,  ao partir do pão e às orações”. 
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4.  Como Ajudar uma Pessoa a Obedecer a Cristo 
 
Preencha os ensinamentos bíblicos que você acabou de ensinar na  ilustração acima: Perguntas:  
 
      1.   “Isto faz sentido para você”? 
 
      2.   “Você tem qualquer pergunta”? 
 
      3.   “Onde você se colocaria nesta ilustração”? 
 

    Se a pessoa disser, “No lado de Deus”, você pode perguntar como ela chegou ao lado de Deus. 
    Se a pessoa apontar o lado esquerdo ou o meio, então pergunte: “No que você tem que acreditar 

e fazer para estar ao lado de Deus”?  E também você pode dizer, “Há uma razão por que você 
não deveria passar para o lado de Deus e ter certeza da vida eterna”? 

 
     4.   Se a pessoa indicar o desejo de obedecer o Evangelho, pergunte, “Você acredita que Jesus morreu e 

ressuscitou por você”? “Você está disposto a declarar que Ele vai ser o Senhor de sua vida”? 
(Romanos 10:9,10) “Você está pronto para ser batizado hoje”?   

 

         “A água e a roupa estão prontas agora mesmo”. “Você vai permanecer fiel a Jesus e vai participar da 
Sua igreja até o fim da vida”? 

 
     5.   Se você acredita que a pessoa entende o Evangelho, mas não está pronta a fazer um compromisso 

com Cristo, então incentive-a a marcar um outro estudo com você na próxima semana e a começar 
Os Princípios Básicos da Fé Cristã. 
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5.  Como Compartilhar Como Você se Tornou um Cristão 

 
João 4:28-29 - “Então, deixando o seu jarro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo:                            
Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo”. 
 
Atos 26:1-4 - “Então Agripa disse a Paulo:  Você tem permissão para falar em sua defesa. A seguir, 
Paulo fez sinal com a mão e começou a sua defesa:  . . .peço que me ouças pacientemente. Todos os 
judeus sabem como tenho vivido desde pequeno. . .”. 

 
    Uma prontidão para compartilhar como você se tornou cristão é essencial. Há três áreas principais para 
considerar. Cada uma destas áreas é óbvia no testemunho pessoal do apóstolo Paulo em Atos 22.  
(Compare Atos 9 e 26 também). 
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      Minha Vida Antes De Conhecer A Cristo: 
 

       Atos 22:3,4 - “Sou judeu. . .instruído rigorosamente por Gamaliel na lei. . . zeloso 
        por Deus. . .. Persegui os seguidores deste Caminho até a morte. . .lançando-os na 
        prisão. . .”. 
       _________________________________________________________________ 
       _________________________________________________________________ 
       _________________________________________________________________ 
       _________________________________________________________________ 
  
     Como Eu Fui A Cristo E O Meu Batismo: 
 

      Atos 22:6-10,16 - “. . .eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte 
luz. . .brilhou ao meu redor. . .ouvi uma voz. . .perguntei:  Quem és tu, Senhor?. . . 
eu sou Jesus. . .perguntei:  Que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor:  Levante-se, 
entre em Damasco, e ali lhe será dito o que você deve fazer. . .. E agora, que está 
esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele”. 

       _________________________________________________________________ 
       _________________________________________________________________ 
       _________________________________________________________________ 
       _________________________________________________________________ 
  
      A Minha Vida Depois Que Eu Fui A Cristo: 
 

      Atos 22:21 - “Então o Senhor me disse:  Vá, eu o enviarei para longe, aos gentios”. 
     __________________________________________________________________ 
     __________________________________________________________________ 
     __________________________________________________________________ 
     __________________________________________________________________ 
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Infiltração 
 
 
 

“Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. . . Não rogo que os tires do 
mundo, mas que os protejas do Maligno”. 

João 17:11,15 
 
“Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio 

de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no 
universo”.  Filipenses 2:15 

 
 
 

 Jesus entrou em relacionamentos com pessoas não religiosas. Ele passou tempo com 
elas. Intencionalmente! De fato, Lucas diz que Ele foi conhecido como  amigo de 
pecadores, (Lucas 7:34). 
 
 
Alguém disse uma grande verdade uma vez: 
 

                      “Não vai haver ____________ sem ____________”. 
 
 
O fato do assunto é, ganhar a nossa comunidade para Jesus Cristo, nós temos que ficar 
íntimos com pessoas não religiosas. Nós devemos fazer o que Jesus fez. 
 
       Lucas 5:29-32 - “Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia  
         muita gente comendo com eles:  publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles  
         mestres da lei que eram da mesma facção queixaram-se aos discípulos de Jesus:  Por  
         que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu:  Não  
         são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar  
         justos, mas pecadores ao arrependimento”.  
 
 
         Lucas 7:33-35 - “Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vocês  
         dizem:  Ele tem demônio. Veio o Filho do homem, comendo e bebendo, e vocês dizem:   
         Aí um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é  
         justificada por todos os seus filhos”. 
 
         Lucas 15:1-2 - “Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouví-lo. 
         Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam:  Este homem recebe pecadores e come  
         com eles”. 
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Como Desenvolver Relacionamentos  
Significativos com Descrentes 

 
 
1. Identifique o seu círculo de influência. 
 
     O seu círculo de influência é composto de quatro relacionamentos chave: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 V______________  -   Relacionamentos geográficos 
                     Aqueles que moram perto ou vão na mesma escola. 
 
        A______________  -   Relacionamentos de recreação 
                   Aqueles com quem você joga bola, cartas, etc. 
 
      S_______________  -  Relacionamentos profissionais 
                Aqueles com quem você trabalha. 
 
      P_______________  -  Relacionamentos biológicos 
                Aqueles com quem você vive ou cresceram com você. 
 
 
 Usando os quatro relacionamentos acima, faça uma lista de todos os amigos 
descrentes que você pode lembrar (na próxima página). Para qualificar como um membro 
do seu círculo de influência de amigos descrentes você deve: 
 
       ©   Conhecê-los a ponto de usar o seu primeiro nome. 
 

       ©   Ter contato regular com eles. 
 

       ©   Sentir que eles gostam de você e estão abertos para cultivar uma amizade.  
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2.   Procure fortalecer os seus relacionamentos com os seus amigos perdidos através de  
      infiltração intencional. 
     
      Evite estes dois extremos: 
 

      I_____________ - Uma vida vivida num amontoado santo. 
 

      I_____________ - Uma vida vivida como o mundo. 
 
   O Alvo? Infiltração Intencional 
 

      Morando dentro do mundo mas não __________ as coisas do mundo. 
  

      Ao lado do mundo mas não ____________ do mundo. 
 
 

    Aqui estão algumas ideias para cultivar um relacionamento com descrentes. Lembrem-se, 
portanto, que estas atividades devem ser projetadas para formar relacionamentos, sem o 
anzol cristão. Assim você pode atrair a pessoa a Cristo pelo amor. 
 
 
o  Ideias para “Infiltração Intencional” através de sua casa. 
 
    *   Faça uma festa - uma festa para os vizinhos ao redor de sua casa, aniversário, ou da  
         temporada é uma maneira excelente de desenvolver relacionamentos. 
          -  Natal: jogos, comida, compartilhando tradições de família. 
           -  Páscoa: comida, jogos (caçada de ovo, corridas com ovos, lançamento de ovos) 
 
    *   Faça um jantar - a comida é uma maneira excelente para criar ligações sociais. 
           -  Um jantar progressivo: As partes diferentes da refeição são comidas em casas diferentes. 
           -  Um jantar entre algumas famílias: Cada um leva um prato. 
 
    * Faça um piquenique - momentos informais no campo ou quintal são ótimos para diversão. 
         -  Um churrasco no quintal: faça a sua especialidade. 
         -  Olimpíadas da Família: com o seu piquenique inclua jogos “Olímpicos” para todos. 
         -  Acampamento da Família:  duas ou três famílias vão acampar junto. Página 23 
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     * Faça um evento especial - seja o líder para organizar um evento para a vizinhança. 
         -  Jogo de futebol entre vizinhos, jogo de basquetebol, etc. 
         -  Noite de jogos: monte vários jogos de mesa (Damas, Dominó, Banco Imobiliário, etc.) 
         -  Dia de trabalho:  para cortar a grama ou ajudar de alguma forma os doentes, idosos,  
             etc. ou faça uma equipe de dois com um vizinho para um trabalho grande. 
 
     * Tenha um espírito voluntário - seja um servo, se envolva, dê de si mesmo. 
         -  Participe nas atividades da comunidade. 
         -  Ajude com os esportes. 
         -  Ajude com projetos já em andamento para o bem estar da comunidade. 
 
     *  Tenha um lar aberto - lembre-se, a sua casa pode ser “O Portão do Céu”. 
        -  Patrocine um dia de “conheça o seu vizinho” na sua casa. 
        -  Deixe as crianças da vizinhança brincarem no seu quintal. 
        -  Forme um ministério de benevolência de alimentação na vizinhança. 
        -  Esteja pronto para emprestar. 
        -  Esteja pronto para dar. 
 
     *  Tenha um coração sensível. 
        -  Leve uma sobremesa deliciosa a um vizinho novo. 
        -  Lembre-se de datas importantes:  aniversários, aniversários de casamento, etc. 
        -  Preste atenção nos eventos especiais da vizinhança: casamentos, formaturas, etc.  
     
 
o  Ideias para “Infiltração Intencional” através do seu emprego. 
 
    *  Ajude a sua empresa e os funcionários a ter sucesso. 
          -  Colegas de trabalho têm interesse em como você resolve problemas. 
          -  Ajude os outros a ter sucesso. 
 
     *  Não se concentre em si mesmo. 
          -  Você está mais preocupado com a sua imagem cristã do que com as outras pessoas? 
          -  Você está tão obcecado com o que é certo e justo que você não considera as necessidades dos outros. 
 
     *  Verifique se qualquer coisa rotulada “Cristã” com o qual você está envolvido tem  
         tanta qualidade ou mais qualidade, do que qualquer coisa patrocinada por sua empresa.  
 
     *  Ore por si mesmo - Peça a Deus que Ele te ajude a amar as pessoas ao seu redor. 
 
 *  Ore por seus colegas de trabalho pelo nome. 
 
     *  Envolva-se na vida pessoal deles. Convide-os para um almoço, um jantar, um  
         cafezinho, eventos esportivos, peças, etc. Façam algo junto. 
 
     *  Convide uma pessoa ou casal para jantar na sua casa, e ter a oportunidade de conhecê-los melhor. 
 
     *  Lembre-se de datas especiais dos seus colegas de trabalho:  aniversários, doenças,  
         acidentes, nascimentos. Mande um cartão, faça um telefonema, faça uma visita. 
 
     *  Comece ou participe das equipes de esportes da empresa:  futebol, basquetebol, etc. 
 
     *  Participe com colegas em eventos esportivos regulares como futebol de salão, 
         corridas, passeios de bicicleta, etc. 
 
     *  Não envergonhe os descrentes quando você fala sobre a sua vida espiritual.  Seja  
         sensível, e veja o ambiente quando vocês estão sozinhos. As pessoas raramente 
         compartilham sentimentos profundos num grupo de pessoas. 
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     *  Não pressione ninguém.  Fale  somente  com pessoas que parecem ter interesse. 
 
     *  Não tente causar um impacto por Cristo sozinho. Procure outros colegas cristãos e 
          trabalhem juntos num plano para atingir outros colegas de trabalho. 
 
     *  Observe outros num ministério parecido. Todos nós podemos aprender quando  
          temos um modelo e as experiências dos outros. 
 
 
3. Amplie o seu círculo de influência. 
 
 ©  Comece relacionamentos com pessoas que você não conhece. 
     

 ©  Renove relacionamentos com pessoas que você conhecia. 
      

 ©  Restabeleça contato com velhos amigos de escola, etc. 
 
 
Uma pesquisa administrada pelo Instituto de Crescimento da Igreja Americana de Pasadena 
perguntou a mais de 14.000 pessoas: “Quem ou o que foi responsável pela sua obediência a 
Cristo”? As respostas através de porcentagens foram como segue:   
 
                 ©   Uma necessidade especial -                 __________ 
                 ©   Fez uma visita sozinha -                      __________ 
                 ©   Evangelista -                                       __________ 
                 ©   Visitação -                                          __________ 
                 ©   Escola Dominical -                             __________ 
                 ©   Campanha Evangelística -                   __________ 
                 ©   Ministério da Igreja -                          __________ 
                 ©   Amigo ou Parente -                             __________ 
 

 
Infiltração intencional através de amizades é absolutamente 

 necessária hoje. Ela é a maneira principal pela qual descrentes vêm a Cristo! 
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  Áreas da minha vida onde eu já estou envolvido com descrentes: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
  

  
  Áreas da minha vida onde eu poderia estar envolvido com descrentes: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
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Evangelização em Equipe 
 
 
 
 
“Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer”. I Coríntios 3:6 
 
“Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles”. Mc 2:3 
 
“Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente 
comendo com eles:  publicanos e outras pessoas”. Lucas 5:29 
 
 
     Deus projetou o Corpo de Cristo exclusivamente para ser uma equipe de crentes que 
trabalha junto para levar outros para Jesus Cristo e os ajudar a se tornarem como Cristo. 
 
     Evangelismo em Equipe acontece quando os cristãos trabalham juntos para guiar outros 
a Cristo e então os ajudam a ser cristãos maduros. Cada membro da equipe tem forças e 
habilidades sem igual para alcançar outros para Cristo. 

 
“Deus sabia o que Ele estava fazendo quando Ele criou você. 

Ele fez você sob encomenda com a combinação de personalidade, temperamento, 
talentos, e experiência sem igual, e Ele quer controlar 

 e utilizá-los na Sua missão de alcançar este mundo bagunçado”. 
     (Do Livro: Se Tornando Um Cristão Contagioso p. 122) 

 
     Esta Deus-determinada diversidade no Corpo de Cristo providencia uma equipe de 
pessoas e oportunidades para ajudar outros a ir a Cristo. Há pelo menos cinco maneiras 
distintas que esta Evangelização em Equipe pode ser usada por Deus para conduzir os 
incrédulos a Cristo. 
 
 
 
1. Utilize o Seu Deus-Determinado Estilo de Evangelismo e Estilo de 

Evangelismo dos Outros Cristãos 
 
     A seguinte série de perguntas foi projetada como uma ferramenta para lhe ajudar a 
começar a descobrir seu Deus-determinado estilo de evangelismo. As instruções para serem 
usadas são as seguintes: 
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Registre sua resposta para cada uma das 36 frases,  
de acordo com o que você acha que a frase se aplica a você: 

 
                                3    Muito 
                                2    Um Pouco 
                                1    Muito Pouco 
                                0    Não se aplica 
 
      ©  Transfira as suas respostas para a tabela no final, somando cada coluna. 
 
 
____  1. Nas conversas, eu gosto de tratar dos assuntos diretamente, sem fazer rodeios. 
 
____  2. Eu tenho dificuldade em sair de livrarias ou bibliotecas sem adquirir um monte  
 de livros que me ajudam a melhor entender os assuntos que são discutidos na sociedade. 
 
____  3. Eu conto freqüentemente histórias sobre as minhas experiências pessoais para ilustrar um ponto             
              que eu estou tentando fazer. 
 
____  4. Eu tenho facilidade em falar com pessoas e considero as amizades valiosas. 
 
____  5. Eu gosto de incluir pessoas novas nas atividades em que eu estou envolvido. 
 
____  6. Eu vejo necessidades nas vidas do povo, que outras pessoas frequentemente negligenciam. 
 
____  7. Eu não tenho medo de chamar a atenção de uma pessoa quando é necessário. 
 
____  8. Eu tenho a tendência de ser analítico. 
 
____  9. Eu me identifico freqüentemente com outras pessoas, quando uso frases como, “Eu pensava   
  assim também”, ou “Eu já me senti como você se sente”. 
 
____ 10. Outras pessoas têm comentado sobre a minha habilidade de desenvolver novas  amizades. 
 
____ 11. Para falar a verdade, mesmo que eu saiba as respostas, eu fico mais confortável  quando alguém  
 “mais qualificado” explica o Cristianismo aos meus amigos. 
 
____ 12. Eu fico satisfeito em ajudar os outros, muitas vezes por trás dos bastidores. 
 
____ 13. Eu não tenho dificuldade em confrontar os meus amigos com a verdade, mesmo  
 que arrisque a possibilidade de estragar o relacionamento. 
 
____ 14. Nas conversas, eu naturalmente focalizo nas perguntas que estão impedindo o progresso  
  espiritual daquela pessoa. 
 
____ 15. Quando eu falo para as pessoas de como eu fui a Cristo, eu acho que elas têm interesse em ouvir  
 sobre isso.  
 
____ 16. Eu prefiro falar sobre assuntos que tratam da vida pessoal do que discutir ideias  abstratas de  
 teologia. 
 
____ 17. Se eu soubesse de um evento evangelístico de alta qualidade que os meus amigos 
 desfrutariam, eu faria um grande esforço para trazê-los. 
 
____ 18. Eu prefiro mostrar amor pelas minhas ações, mais do que pelas minhas palavras. 
 
____ 19. Eu acredito que amor verdadeiro muitas vezes significa contar para alguém a verdade,  
 até mesmo quando ela dói. Página 27 
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____ 20. Eu gosto de discussões e debates sobre perguntas difíceis. 
 
____ 21. Eu compartilho os meus erros intencionalmente com outros quando isto pode ajudá-los a entender  
 as soluções que eu encontrei. 
 
____ 22. Eu prefiro me envolver numa discussão sobre a vida de uma pessoa antes de tratar dos detalhes de  
 suas crenças. 
 
____ 23. Eu tenho a tendência de procurar eventos espiritualmente estratégicos para onde eu posso levar os  
 meus amigos (como Dia do Amigo, campanhas evangelísticas,  piqueniques da igreja, etc.) 
 
____ 24. Quando as pessoas estão espiritualmente fechadas, eu acho que minhas demonstrações silenciosas  
 de amor cristão algumas vezes as fazem mais receptivas. 
 
____ 25. Um lema que descreve a minha vida é:  Faça diferença ou cause uma desordem, mas faça alguma  
 coisa”. 
 
____ 26. Eu fico frustrado freqüentemente com pessoas que usam argumentos fracos ou lógica fraca. 
 
____ 27. As pessoas parecem estar interessadas em ouvir histórias de coisas que aconteceram na minha vida. 
 
____ 28. Eu desfruto de conversas longas com amigos. 
 
____ 29. Eu sempre estou procurando eventos, livros, etc. que combinam com as necessidades e os  
   interesses dos meus amigos, que eles desfrutariam ou de alguma maneira seriam beneficiados. 
 
____ 30. Eu me sinto mais confortável ajudando uma pessoa fisicamente em nome de Cristo, do que ficar  
 envolvido numa discussão religiosa.  
 
____ 31. Às vezes eu entro em dificuldades por causa da falta de brandura e sensibilidade na maneira que  
 eu reajo e falo com os outros. 
 
____ 32. Eu gosto de chegar às razões básicas que suportam as opiniões que as pessoas  seguram. 
 
____ 33. Eu ainda estou pasmo sobre como Deus me ajudou a ter fé Nele e eu estou  
               motivado a falar para as pessoas sobre isso. 
 
____ 34. As pessoas geralmente me consideram como o tipo de pessoa que é interativa, atenciosa e  
 bondosa. 
 
____ 35. Um destaque da minha semana seria levar um convidado comigo para um evento da igreja. 
 
____ 36. Eu tenho a tendência de ser mais prático e pronto para agir do que filosófico ou cheio de ideias. 
 

Registre aqui o Seu Número de Pontos:  
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Estilo 1 2 3 4 5 6 
 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

 7º 8º 9º 10º 11º 12º 

 13º 14º 15º 16º 17º 18º 

 19º 20º 21º 22º 23º 24º 

 25º 26º 27º 28º 29º 30º 

 31º 32º 33º 34º 35º 36º 

Total       
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Seis Estilos de Evangelismo 

  

(Qual estilo é seu de acordo com os seus pontos na tabela?) 
 
1. _________________ - Você precisa do Salvador!     
 

    Exemplo: Pedro 
 

Atos 2:14-47 -  “Então  Pedro  levantou-se  com  os  Onze  e,  em  alta  voz, dirigiu-se á multidão:  
Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém,  deixem-me  explicar-lhes  isto! Ouçam com 
atenção. . . Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por  meio de milagres, maravilhas, e 
sinais. . .vocês com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o 
ressuscitou dos mortos. . . Portanto, que todo Israel  fique  certo  disto:  Este  Jesus, a  quem  vocês 
crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo . . .” 

 
2. _________________ - Isto faz sentido! 
 

    Exemplo: Paulo 
 

    Atos 17:2-3 - “Segundo seu costume, Paulo foi à sinagoga e por três sábados discutiu com eles com 
base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos.      
E dizia: Este Jesus que lhes proclamo é o Cristo”. 

 
3. _________________ - Isto é o que Deus fez! 
 

    Exemplo: O Homem Cego 
 

     João 9:25 - “Ele respondeu: Não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo”! 
 
4. _________________ - Vamos ficar juntos! 
 

    Exemplo: Mateus 
 

Lucas 5:29 - “Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente 
comendo com eles:  publicanos e outras pessoas”. 

 
5. _________________ - Venha e Veja!  
 

    Exemplo: A Mulher Samaritana    
 

    João 4:28,29 - “Então, deixando o seu jarro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo:   
     Venham ver  um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o  
     Cristo”? 
 
6. _________________ - Eu posso ajudar?   

    Exemplo: Dorcas       
 

Atos 9:36 - “Em Jope havia uma discípula chamada Tabita (que traduzido significa Dorcas), que se 
dedicava a praticar boas obras e dar esmolas”. 
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2.  Apresente os Seus Amigos Descrentes para os Seus Amigos Cristãos 

 
 

 
“Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa.  

Havia muita gente comendo com eles: publicanos e outras pessoas”. Lucas 5:29 
 
 
 

       Mateus promoveu uma festa na sua casa e fez o desconhecido. Ele convidou ambos os seus amigos 
religiosos e não religiosos. Foi um grupo intencionalmente misturado. Uma festa com um propósito eterno. 
Você e eu podemos fazer a mesma coisa! 
 
 
                 Façam Festas de ____________! 
 
                                   ©  Seja _______________ 
 
                                   ©  Use a sua _____________ 
 
                                   ©  Agarre as _______________ 
 
 
      Algumas ideias para ajudá-lo a iniciar: 
 

o    Planeje um jogo de futebol 
     o    Planeje uma festa de natal 
     o    Planeje um evento para as crianças que moram ao redor de sua casa. 
     o    Planeje uma festa de tortas. 
     o    Planeje uma festa para celebrar o batismo de um novo convertido. 
     o    Compartilhe uma refeição. 
     o    Assista um evento esportivo na televisão (copa do mundo, etc.) 
     o    Façam ginástica juntos. 
     o    Façam compras juntos. 
     o    Vão para a praia juntos. 
     o    Faça um churrasco em casa. 
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3.  Convide os Seus Amigos Descrentes para Atividades da 

Congregação de “Tragam um Amigo”. 

 
 

“Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles”.  Marcos 2:3  
 

“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   

 
“Um novo mandamento lhes dou:  Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem                             

amar-se uns aos outros. Com isto todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem             
uns aos outros”.  João 13:34,35  

 
 
 

Uma das melhores coisas que um cristão pode fazer é  
apresentar os descrentes que tem interesse para: 

 
 C________ 
 
                     C___________ e `a 
 
 C____________ da Igreja! 
 
 
     Algumas Atividades de “Traga Um Amigo”:   

 

     o   Festa de casais  
    o   Dia do Amigo 
    o   Eventos Especiais  
    o   Reunião dos jovens 
    o   Grupos de C.A.S.A. 
    o   Piqueniques da Igreja 
    o   Campanhas Evangelísticas 
    o   Estudos Intensivos da Bíblia 
    o   Estudo Bíblico das Mulheres 
    o   Série de Pregações Especiais 
    o   Seminário de “Sou Membro” - C.C.C. 
    o   Let’s Start Talking - Campanha para conversação em Inglês 
    o   Retiros (de casais, de mulheres, de homens, de pais e filhos, de jovens) 
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4.  Dê Para os Seus Amigos Descrentes 

   Alguns Recursos Cristãos 
 
 

“Conseqüentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida  
mediante a palavra de Cristo”.  Romanos 10:17  

 
“Quando você vier, traga a capa . . . e os meus livros. . .”  II Timóteo 4:13  

 
 

Dê Para Eles: 
 

        Alguma coisa para ________ 
 
                                     Alguma coisa para ________ 
 
                                                                  Alguma coisa para ________ 
 
Livros Sugeridos: 
 

   ©  Bíblia (existem várias versões hoje em dia) 
   ©  A Gloriosa História da Bíblia, Revista, Volta À Bíblia, Vol. 12, 1984 
   ©  Mais Que Um Carpinteiro, Josh McDowell 
   ©  As Evidências Da Ressurreição De Cristo, Josh McDowell 
   ©  Você Pode Explicar A Sua Fé, Paul Little 
   ©  Razão Para Crer, R.C. Sproul 
   ©  Evidência Que Exige Um Veredicto, Vol. I e II Josh McDowell 
   ©  As Vidas Imaginárias de Shirley Maclaine, F. LaGard Smith 
   ©  Redenção, Edward C. Wharton 
   ©  O Que Toda Família Precisa, Carl Brecheen e Paul Faulkner 
   ©  Veja o Catálogo Geral de Publicações, Associação Brasileira de Editores Cristãos (ABEC) - para uma  
        lista completa do que existe em Português. 
   ©  Veja o Intercâmbio, Um Catálogo de Literatura das Igrejas de 
        Cristo na América Latina, Revista Edificação e Randal Matheny 
   ©  Entre em contato com a Editora da Igreja de Cristo: 
         

        Editora Vida Cristã 
        Rua Carlos Meira, 396 - Penha 
        03605-010 - São Paulo, S.P. 
        Fone/Fax:  011-217-0522 ou 6941-7788 
        Internet:   editora@vidacrista.com.br 
 
Vídeos Sugeridos:  (Ligue para a Editor a Vida Cr istã para uma lista completa.) 
   © Histórias Da Bíblia, contadas por Charlton Heston                 
 
CDs Sugeridas:  
    © Princípios Básicos da Fé Cristã (disponível também no site da Igreja de Cristo — Curitiba) 
    © www.igrejadecristo-curitiba.org.br 
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5.  Traga os Seus Amigos Descrentes para 

     o Culto de Adoração aos Domingos 
 
 

“Assim, se toda a igreja se reunir. . .mas se entrar algum descrente ou não instruído quando todos 
estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado, e os 

segredos do seu coração serão expostos. Assim, ele se prostrará por terra e adorará a Deus exclamando:  
Deus realmente está entre vocês”!  I Coríntios 14:23-25 

 
“Conseqüentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de 

Cristo”.  Romanos 10: 17  
 

“Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. . . perseverando 
nesses deveres, pois, fazendo isso, salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem”.  I Timóteo 4:13,16   

 
“E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus; muitos verão essas coisas, 

temerão e confiarão no Senhor”.  Salmos 40:3    
 
 
 
   Pontos Estratégicos Para Lembrar: 
 
     1.  Os descrentes podem assistir os cristãos ____________ a Deus. 
 
     2.  O louvor é um testemunho poderoso para os descrentes, se a presença de Deus é  
 ____________ e se a mensagem é __________. 
 
     3.  O culto de adoração não precisa ser simples para _______________. 
 
     4.  As necessidades de cristãos e descrentes se ___________ muitas vezes. 
 
     5.  O culto de adoração vai suplementar o seu evangelismo pessoal, mas não vai  
 substituí-lo. 
 
 

Cada oportunidade para não-cristãos ficar íntimos com 
cristãos vai ser usada por Deus para trazer outros a Cristo! 

  
 
 
 
   Séries Estratégicas de Sermões Vão Encorajar os seus Amigos. 

 
             © Fortalecer a Família                             ©Relacionamentos Saudáveis 
  
                       © Superando Stress                    ©  Como Ter Uma Vida Feliz 
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Visão Global 
 
 
 

“Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os  
em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a  
obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com  

vocês, até o fim dos tempos”.  Mateus 28:19-20 
 
 

“Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas 
testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra”.   

Atos 1:8 
 
 

Com uma Palavra Jesus disse - ___________! 
 
 

Por que Devemos Ir? 
 

Existem Três Razões Principais: 
 
  1. Para Agradar O ______________. 
 
      João 14:21 - “Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me  
 ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele”. 
 
        I João 3:10 - “Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do  
        diabo:  quem não pratica a justiça não procede de Deus; e também quem não ama seu  
        irmão”. 
 
       Mateus 10:42 - “E se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um  
       destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro, com certeza, que não  
       perderá a sua recompensa”. 
 
 
2. Para Satisfazer A ______________. 
 
      Mateus 9:37-38 - “Então disse aos seus discípulos:  A seara é grande, mas os  
        trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores  
        para a sua seara”. 
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A população do mundo atual - _______________________. 
 
     ©  Número total de grupos de pessoas no mundo - ________________. 
 
     ©  Número total de grupos de pessoas no mundo que não foram alcançadas -  
         ______________. 
 
   Um povo não alcançado é: 
 

           1. Um povo que não ouviu o Evangelho e/ou 
           2. Não tem a Palavra de Deus na sua língua, e/ou 
           3. Não tem acesso à Palavra de Deus, talvez por causa da falta de alfabetização, e/ou 
           4. Não quer ouvir o Evangelho. 
 
     ©  Número total de pessoas que não ouviu nada sobre Jesus - ________. 
 
     © Observação Interessante: O número total de missionários norte americanos  
        que trabalham tempo integral, representando todas as denominações que  
        falam algo sobre Jesus era __________, em 1988. Em 1992 caiu para  ________. 
 
          (Os missionários veteranos que viram a necessidade depois da Segunda Guerra Mundial que foram  
    evangelizando, agora estão se aposentando em grande número, e não estão sendo substituídos). 
 
     ©  Com estes “missionários” norte americanos a proporção em comparação  
         com o povo que não ouviu nada sobre Jesus ainda é - ________________.   
 
    © O nosso Estado do Paraná tem ________________ e somente cinco       
        congregações da Igreja de Cristo, (Curitiba, Londrina, Maringá, e 
        Wenceslau Braz).  
 
 
3. Para Crescer Na  _______________. 
 
       Efésios 5:1-2 - “Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em  
         amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de  
         aroma agradável a Deus”. 
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Leith Anderson, escrevendo sobre o trabalho de denominações disse, “A igreja                    
americana já diminuiu o seu papel na evangelização do mundo. A nossa força                     

missionária é velha e diminuindo, enquanto a força missionária dos países do Terceiro 
Mundo é jovem e crescendo. A América do Sul acrescenta 50.000 igrejas novas a cada 

ano, enquanto 60 igrejas por semana estão fechando nos Estados Unidos”. 
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Oportunidades de Ir e Evangelizar (A Curto Prazo) 
 

               “Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé:  Voltemos para visitar os irmãos em  
          todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo”.  Atos 15:36 
 
 

No Brasil: 
 

     Você pode participar das diversas oportunidades de evangelizar e usar a sua imaginação  
     para criar outras oportunidades. 
 
  Viagens Missionárias 
 

   A igreja aqui já esta indo para Maringá uma vez por mês para trabalhar com a igreja lá.  
 Você pode ir e participar.  
   No futuro a igreja vai plantar uma outra igreja numa das cidades principais do Paraná. O sonho é de 
 fazer isso nos próximos cinco anos.   
   Antes de plantar uma outra congregação a igreja pode fazer missões e também determinar quais  
 cidades são mais receptivas ao evangelho na seguinte forma: Por propaganda nos jornais de cidades  
 como Ponta Grossa ou Guarapuava no estado do Paraná, convidando as pessoas para fazer o curso  
 por correspondência, “O Que A Bíblia Diz”. Depois, nós podemos levar uma equipe de Curitiba  
 para passar uma semana ou final de semana visitando os contatos, marcando estudos individuais,  
 entregando certificados, fazendo uma campanha e planejando estabelecer uma nova congregação. 
   O resultado do trabalho a curto prazo é plantar uma nova congregação. A congregação de Curitiba  
 pode enviar e sustentar um missionário tempo integral. Também outras famílias podem mudar para  
 a nova cidade e trabalhar como missionários vocacionais e ajudar a nova congregação. 

 
 Viagens de Construção 
 

       Você pode fazer uma viagem para ajudar uma igreja nova fazer uma construção própria, ajudar o 
orfanato da igreja no Rio de Janeiro com melhorias no lar que existe para 35 crianças; 

        Ou ajudar a congregação como Maringá a reformar e pintar o seu prédio. Assim os membros 
podem ajudar na missão numa maneira prática, que faz uma contribuição para ganhar almas. 

 
 Viagens para Experimentar 
       

 Você pode passar as suas férias ou um tempo mais prolongado em congregações como de Pelotas, 
R.S. ou de Maringá, PR. para pensar, refletir, e trabalhar como um “missionário em ação” para ver se 
você gostaria de trabalhar tempo integral. Uma experiência assim pode ajudar uma pessoa a sentir o 
peso de uma obra, as necessidades, e clarificar algumas dúvidas sobre ser evangelista ou missionário. 
 

Viagens Acadêmicas 
 

        Em Belo Horizonte existe uma escola do Seminário Bíblico Nacional (SBN), onde uma pessoa 
pode estudar tempo integral e se formar para trabalhar como evangelista ou missionário. Talvez 
você possa passar um mês de férias lá e fazer 3 ou 4 estudos intensivos, conhecer a igreja e o 
trabalho de lá.  

   Também os estudos intensivos para o SBN são oferecidos em diversos lugares no Brasil durante o 
ano. Você pode passar um final de semana fazendo o curso e conhecendo uma outra congregação 
da igreja. Assim você pode incentivar os irmãos, aprender a Palavra, e ser encorajado a participar 
mais na obra local. 
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 Viagens de Encorajamento 
 

          As congregações pequenas como de Maringá ou Wenceslau Braz precisam de encorajamento.  
Uma equipe daqui pode passar um final de semana nestas cidades, fazendo visitas, distribuindo 
convites para conhecer a igreja, ensinando estudos de evangelismo, ensinar Escola Dominical, pregar 
durante o culto, oferecer um estudo intensivo, etc, para que os nossos irmãos sejam incentivados, 
fortalecidos na fé, o não cristão ouça o Evangelho e a equipe daqui ganhe experiência na prática. 

 
 Viagens Médicas e Odontológicas 
 

            Os membros profissionais de medicina, muitas vezes tiram algumas semanas por ano para oferecer 
os seus serviços para clínicas, hospitais ou orfanatos como foi feito já duas vezes em Manaus. As 
tarefas poderiam ser odontológicas, exames de vista, providenciar óculos, ajudar uma mulher a dar à 
luz ou até ensinar um seminário sobre saúde. 

 
 Trabalho Em Curitiba 
 

             Nós temos muitas oportunidades aqui mesmo para participar na obra de evangelismo. Podemos 
aprender a liderar um Grupo de C.A.S.A. que é a maneira principal de evangelismo desta congregação. 
Podemos trazer um amigo para os eventos da congregação como o Dia do Amigo, ou uma campanha 
evangelística. Podemos ir de porta em porta distribuindo literatura, ou convites da igreja e/ou procurar 
marcar estudos individuais dos Princípios Básicos da Fé Cristã (P.B.). Podemos aprender como 
ensinar o P.B. e marcar estudos bíblicos com visitantes do culto ou dos Grupos de C.A.S.A. Qualquer 
pessoa que quer se preparar a ir, precisa participar nos Grupos de C.A.S.A., Estudos Intensivos, 
ensinar na Escola Domincal, servir num ministério e viajar para ajudar o trabalho em Maringá. 

 
 Use A Sua Imaginação 
 

             Qualquer coisa que você possa imaginar e esteja disposto a fazer para espalhar o evangelho é uma 
possibilidade. Vamos usar os nossos dons e participar na missão de “Vencer Curitiba e o mundo para 
Cristo”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Disposto a Ir 
 

      “Depois disto, ouvi a voz  do Senhor, que dizia:  A quem enviarei, e quem há de ir por  
      nós?  Disse eu:  eis-me aqui, envia-me a mim”.  Isaías 6:8 

 
Dois Componentes Chaves: 
 

     1. A Sua A___________________ 
 
           II Coríntios 5:9 - “Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no  
                corpo, quer ausentes dele”. 
 
               I Coríntios 10:31 - “Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra  
               coisa, façam tudo para a glória de Deus”. 
 

 É a sua ambição agradar a Deus? Página 37 

 
“Você talvez seja o único Jesus que alguém vai conhecer”! 
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2.  A Sua D___________________ 
 
           Filipenses 2:25-30 - “Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu 

irmão, cooperador e companheiro de lutas. . .Pois ele tem saudades de todos vocês. . . Por isso, 
apresso-me em enviá-lo. . . Recebam-no, pois, no Senhor com grande alegria e honrem a homens 
como este, porque ele quase morreu por amor à obra de Cristo, arriscando a vida para suprir a 
ajuda que vocês não me podiam dar”. 

 
  Você está disponível para servir o Senhor?  Em qualquer lugar? Você já negou a si mesmo e 

entregou a si mesmo a Deus, para fazer a vontade Dele? Fale para Ele que você vai à qualquer 
lugar e vai fazer qualquer coisa que Ele mostre que é a vontade Dele para a sua vida. 

 
 
 

 
 

 
 
 

Decidindo Ir 
 

A vontade de Deus não vem do mundo, mas você encontra ela no mundo.  
As experiências da vida, e a Palavra de Deus, são o tecido no qual Deus vai tecer aquilo 

que Ele quer fazer com as nossas vidas. 
 

Deus revelou na Sua Palavra por meio de regra e princípio o que  
Ele quer que nós sejamos e façamos no mundo. 

 
 

Sete “C” Para Determinar Se Você Deve Ser Missionário! 
 
1.  C_____________  Efésios 1:11 - “. . .conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo  
                                                o propósito da sua vontade”. 
 

 As circunstâncias da minha vida me permitem ir agora? 
 Há evidências na minha vida que Deus está me guiando a fazer isso? 

 
2.  C_____________  Provérbios 27:17 - “Como o ferro com o ferro se afia, assim, o homem, ao  
                                                seu amigo”. 
 

 Os meus mentores espirituais acham que eu estou pronto? 
 A minha família e os meus amigos acham que eu devo ir? 

 
3.  C_____________  Tiago 3:1 - “Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês  
                                                sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor”. 
         
       I Timóteo 3:6 - “Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na  
       mesma condenação em que caiu o diabo”. 
 

 Que tipo de ministério eu sou capaz de fazer? 
 Eu tenho o treinamento necessário? 
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“Deus raramente chama pessoas para trabalhar num outro lugar,  
que já não estão trabalhando onde elas estão”. 
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4.  C________________   
 
       Atos 24:16 - “Por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos  
       homens”. 
         
 I Tessalonicenses 4:3 - “A vontade de Deus é que vocês sejam santificados: abstenham-se da  
       imoralidade sexual”. 
 
       Salmos 37:4 - “Agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração”. 
 

 A minha consciência está limpa? 
 Existe qualquer pecado conhecido na minha vida que não foi confessado? 

 
5.  C_____________ (Bom Senso) 
 
  Romanos 12:3 - “Pois pela graça que me foi dada digo a todos vocês:  ninguém tenha de si mesmo um 

conceito mais elevado do que deve ter;  mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo 
com a medida da fé que Deus lhe concedeu”. 

       
  Tito 2:11-12 - “Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a 

renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era 
presente”. 

 
 Agora é a hora certa de ir? 
 Quanto tempo eu posso ficar longe? 

  
6.  C_____________   
 
       Atos 16:6 - “Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido  
       impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Província da Ásia”. 
         
  Atos 8:29 - “O Espírito disse a Filipe: Aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a”. 
 

 O Senhor está “guiando” você a ir? 
 Você pode fazer qualquer outra coisa e ficar satisfeito? 

 
7.  C______________   
 

       Filipenses 4:11-13 - “Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a 
toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o 
segredo de viver contente em  toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com   fome, tendo 
muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece”. 

 
 Eu tenho aprendido a ficar contente nas minhas circunstâncias atuais? 
 Eu posso ficar contente se for cercado por circunstâncias difíceis? 
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Ajudando Outros A Ir 
 

“Recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencréia. Peço que a recebam 
no Senhor, de maneira digna dos santos, e lhe prestem a ajuda de que venha a 

necessitar; pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim”. 
Romanos 16:1-2 

 
 
 
    Você Pode Ajudar Outros Ir Através de: 
 

 Sustento financeiro para um missionário. 
 Escrevendo para os missionários em outros lugares. 
 Participando numa equipe de missionários. 
 Fique informado. Busque informação de publicações sobre missões para que você 

possa orar e ajudar de acordo com a sua capacidade. Procure saber o que está 
acontecendo no mundo. 

 Ajude um missionário na sua viagem para o local de trabalho, e com dinheiro de 
emergência para as suas necessidades. 

 Ajude financeiramente para membros visitarem a obra missionária ou grupos de 
membros para trabalhar na obra (curto prazo). 

 Ore sobre necessidades dos missionários, crescimento espiritual e em números da nova 
congregação. 

 Informe os grupos de oração sobre as necessidades de nossos missionários e a igreja 
que nós plantamos. 

 Escolha alguns “guerreiros de oração” específicos para orar pelas necessidades do 
missionário. 

 Promova oração constante pelos missionários através dos avisos. 
 Estabeleça linhas de comunicação com o missionário que sustentamos por meio de 

carta, fax, telefone, Internet, etc. 
 Promova oportunidades regulares para as diversas idades de membros da igreja para 

eles se comunicarem com o seu missionário. 
 Angarie dinheiro para os trabalhos de missões. 
 Planeje para o retorno do missionário e o seu trabalho para o futuro. 
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“Nunca subestime a importância de sustento dos missionários”. 
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Até  Você Vai 
 

Desenvolva uma “Consciência da Grande Comissão”.  
É possível ser dito de sua vida: 

 
 Eu participei num evento de treinamento para fazer evangelismo este ano      

passado. 
 
 Eu tenho convidado um amigo/parente descrente para um evento da igreja nos 

últimos seis meses. 
 
 Eu dou uma porção generosa de minha renda para o orçamento da igreja para 

sustentar a obra do Senhor. 
 
 Eu tenho decorado versículos da Bíblia que vão me ajudar a compartilhar o 

Evangelho com um descrente. 
 
 Eu estou disposto a levar um novo membro/convidado para jantar uma vez a cada 

seis meses. 
 
 Eu me apresentei intencionalmente para um novo membro ou convidado no mês 

passado. 
 
 Eu tenho falado com uma pessoa descrente sobre a minha fé nos últimos três 

meses. 
 
 Eu orei por um descrente específico no mês passado. 
 
 Eu tenho pedido ao Senhor para me usar em qualquer lugar que Ele quer que eu vá. 
 
 Eu procuro oportunidades novas para compartilhar o Evangelho com este mundo. 
 
 Eu completei o curso de evangelismo que me preparou para ensinar o Evangelho 

por meio do curso Os Princípios Básicos da Fé Cristã. 
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Se você não tem um coração para evangelizar os descrentes  

no seu próprio círculo de influência, ir para um outro lugar não  
vai mudar o seu coração.  
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Meu Compromisso de Participar na  

 

Missão desta Congregação em Curitiba:   
 
 

 
Eu reconheço que Deus está me chamando para obedecer a Grande Comissão 

para que seja a minha missão. Eu vou fazer os seguintes compromissos: 
 
 

  Eu tenho a CONVICÇÃO de que as pessoas precisam do Senhor  
e como as pessoas perdidas são importantes para Deus, elas serão 
importantes para mim. 

 
 

  Eu vou me PREPARAR para sempre estar PRONTO para 
compartilhar o Evangelho. 

 

 

  Eu vou intencionalmente me INFILTRAR no mundo, para que     
eu possa influenciar o mundo. 

 
 

  Eu vou utilizar EVANGELISMO EM EQUIPE para 
evangelizar outros para Cristo. 

 
 

  Eu vou, por meio de VISÃO GLOBAL, ir, ou ajudar outros a        
ir para o mundo todo.  
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Parabéns, você completou o Campo de Crescimento Cristão!  

Agora você está comprometido a visão da igreja como Membro,  
crescendo na Maturidade, trabalhando num Ministério e  

cumprindo a Missão de Jesus. 
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Pela graça de Deus e para a Sua glória, eu 

 me comprometo a dedicar a minha vida inteira 

 para obedecer a Sua comissão de Mateus 28:18-20 

 em qualquer lugar e de qualquer maneira que 

 Ele me guie: 

  
 
 

________________________ 

Nome Legível 

  
 

________________________ 

Assinatura 

  
 

_______________________ 

Data 

  
 

_______________________ 

  Testemunha 

  
  
 
  

  Marque com um “x” aqui se você gostaria de participar de um 

      treinamento para aprender como compartilhar o Evangelho. 
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Respostas para o Professor: 
  
Páginas: 
 

 3  -  Grande Comissão 
 4  -  Senhor, pecaram, morte 
 5  -  tirar, fé, importantes 
 6  -  valiosa, procurem, achado, alegrar 
 7  -  responsabilidade, processo, semear, comunicação, cultivar, compaixão, ceifar,  
        conversão, iniciativa, mais próximo, tempo 
 8  -  demonstração, proclamação, vida, boca, cristãos, Cristo, por, primeiro 
 9  -  oração, fervor, esperança, gratidão, especificamente, resultados, resultado 
10 -  expressão, depressão 
11 -  dá sede, fazer perguntas,  
12 -  pescador de homens,  
13 -  plano, glória, deseja, bem estar,  
16 -  abundância, eterna, nova, pecado, morte, dia do juízo,  
17 -  pecados, salvação, Admita 
18 -  Acredite, Obedeça, Persevere 
21 -  impacto, contacto 
22 -  vizinhos, amigos, sócios, parentes 
23 -  isolação, Imersão, praticando, distante 
25 -  1-2%, 2-3%, 5-6%, 1-2%, 4-5%, .1%, 2-3%, 75-90% 
29 -  Confrontação, Intelectual, Testemunhal, Infiltração, Convite, Serviço 
30 -  Mateus, estratégico, imaginação, oportunidades 
31 -  Cristo, Cristãos, Congregação 
32 -  ler, ouvir, assistir 
33 -  adorando, conhecida, clara, evangelizar, sobrepõem 
34 -  Vá, Senhor, necessidade 
35 -  7 Bilhões +, 24.000,  10.000,  2 bilhões, 50.500,  41.142,  1-48.000,  
        7.617.300, imagem de Deus 
37 -  Ambição,  
38 -  Disponibilidade, Circunstâncias, Conselho, Competência,  
39 -  Consciência, Circunspeção, Compulsão, Contentamento 
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