
Autor:  Giovanni Vantuil de Almeida 

DISCIPULADO 
COMPARTILHADO 

Estudo disponível no site: projetotimoteo.org.br

http://projetotimoteo.org


Você pode...
→Quem você conhece que precisa ouvir isso? (Seja específico)
Servir um ao outro...
→Como podemos ajudar com um desafio que você está enfrentando?

→O que você aprendeu sobre Deus nesta passagem?
Nós somos...
→O que aprendemos sobre as pessoas nesta passagem?
Eu vou...
→Como sua vida mudará quando você colocar essa passagem em prática?
→O que você fará sobre o que aprendeu?

→Quais desafios você enfrenta em sua vida, família ou comunidade?
→Como você obedeceu, compartilhou e atendeu às necessidades da reunião da semana passada?

→Leia a passagem das Escrituras.  Releia, conte novamente e considere os detalhes.

Leitura e discussão da Bíblia (Lucas 1:1-23)

Ele é...

Reconciliar as pessoas com ela 
mesma, com os outros e com Deus.

Leia, Entenda e Compartilhe
→O que aconteceu na semana passada pelo qual você é grato?

REUNIÃO DE DISCIPULADO - Nº 01 / Ano I        

Quem é você?

Um discipulo de Cristo

Qual a sua missão?



FÁCIL DE LER, ENTENDER E COMPARTILHAR: EVANGELHO DE LUCAS 

Lucas 1:1-4
(1:1). Muitos houveram... Narração coordenada dos fatos que se realizaram... entre nós.
(1:2). Testemunhas oculares e ministros da palavra.
(1:3). Depois de acurada investigação. “Tendo averiguado cuidadosamente” desde a sua origem... Excelentíssimo 
(expressão usada para Governadores) ... Uma exposição em ordem (o relato de Lucas está predominantemente em 
ordem cronológica).
(1:4). Certeza... Teófilo significa “amigo de Deus”.
Lucas era médico, historiador, pesquisador, cooperador e deseja que todos nós tenhamos certeza das verdades que 
fomos instruídos. Como discípulos de Cristo precisamos investigar, estudar cuidadosamente e aplicar esses 
ensinamentos as nossas vidas.
Lucas 1:5-6
Herodes. É uma referência a Herodes “o grande”, governou a Judeia de 37-4 a.C., ele era cruel e astuto. César Augusto 
Imperador de Roma desse: “eu prefiro ser um porco do que ser filhos de Herodes. Matou Mariana sua esposa, a sogra 
Alexandra e os três filhos: Alexandre, Aristóbulo e Antípatro. E mandou matar as crianças de Belém de 2 anos para 
baixo. Tudo para se manter no poder, “seu deus”.
Eram tempos difíceis pois os governantes eram violentos, corruptos, amantes do dinheiro (Mamon), do poder (Kratos) 
do vinho (Baco), do prazer (Eros).
2Co 4:4; Nós quais o deus que as pessoas adoram e confiam (o deus deste século ou desta era) cegou o entendimento 
dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da Glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. 
(Você precisa tirar algum “deus” da sua vida para que o evangelho de Cristo resplandeça em seu coração?).
Zacarias.... Significa “O Senhor se lembrou” do turno de Abias, o sacerdócio do templo estava organizado em 24 
divisões, sendo que cada divisão servia duas vezes por ano, durante uma semana (1Co 24:4-19). Abias era da 8ª 
divisão, filho de Arão, tanto o marido quanto a esposa pertenciam a tribo sacerdotal.
Lc 1:6, Ambos era justo diante de Deus.... Apesar de viverem em tempos difíceis como os nossos, eles decidiram 
obedecer a todos os mandamentos do Senhor.
Lc 1:7, estéril... avançados em dias (idade) .... Tinham um sério problema.
Apesar de andar com o Senhor não somos livres de dificuldades.
Lc 1:8-22, (vs.8,9). Na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte... queimar o incenso. Uma grande honra, devido ao 
grande número de sacerdotes a maioria jamais seria escolhido, e não era permitido servir neste posto duas vezes. 
Zacarias sem dúvidas considerou isso como o momento supremo de sua vida de serviço sacerdotal. O sacerdote 
oferecia o incenso a cada manhã e a cada noite (sozinho), enquanto o restante dos sacerdote e adoradores ficavam do 
lado de fora orando.
(1:12). Temor.... Não tenha medo, pois ele te paralisa, engessa, faz você agradar as pessoas e aborrecer a Deus.
(1:13). A tua oração.... João significa “ o Senhor demonstrou graça”.
(1:14-17). Fala da pessoa, caráter e missão do menino que havia de nascer. Qual é a nossa missão? Reconciliar as 
pessoas com ela mesma, com os outros e com Deus). Por isso devemos ter um bom relacionamento com Deus e as 
pessoas.
(1:18). Como saberei isto? O problema de Zacarias foi olhar para suas limitações, quando olhamos para nós mesmo, 
para as circunstâncias perdemos a fé. Portanto olhe para Deus, confia nele e o mais Ele fará.
Lc 1:19-23. Gabriel... Significa “O forte homem de Deus”.
O sinal dado a Zacarias foi uma branda repreensão pela sua dúvida, Deus realiza sua obra independente da nossa fé. 
Mais por causa da nossa incredulidade sofremos danos.
Apesar de Zacarias ter perdido o seu sonho e ter sido punido, ele não abandonou a Deus e continuou servindo ao 
Senhor. Faça o mesmo.
Você conhece alguém que deixou Deus, porque seu sonho não foi alcançado? Conte está história para ele.

GIOVANNI VANTUIL DE ALMEIDA

Minha oração é que Deus ilumine seus olhos, toque seu coração, inflame sua  alma e leve você a Jesus o Senhor e 
Salvador; O Cristo, nele há esperança.



Você pode...
→Quem você conhece que precisa ouvir isso? (Seja específico)
Servir um ao outro...
→Como podemos ajudar com um desafio que você está enfrentando?

→O que você fará sobre o que aprendeu?

→Quais desafios você enfrenta em sua vida, família ou comunidade?

Ele é...
→O que você aprendeu sobre Deus nesta passagem?
Nós somos...
→O que aprendemos sobre as pessoas nesta passagem?
Eu vou...
→Como sua vida mudará quando você colocar essa passagem em prática?

→Leia a passagem das Escrituras.  Releia, conte novamente e considere os detalhes.

Leitura e discussão da Bíblia (Lucas 1:1-23)

→Como você obedeceu, compartilhou e atendeu às necessidades da
 reunião da semana passada?

Reconciliar as pessoas com ela mesma, 
com os outros e com Deus.

Leia, Entenda e Compartilhe
→O que aconteceu na semana passada pelo qual você é grato?

REUNIÃO DE DISCIPULADO - Nº 02 / Ano I        

Quem é você?

Um discipulo de Cristo

Qual a sua missão?



FÁCIL DE LER, ENTENDER E COMPARTILHAR: EVANGELHO DE LUCAS 

GIOVANNI VANTUIL DE ALMEIDA

Minha oração é que Deus ilumine seus olhos, toque seu coração, inflame sua  alma e leve você a Jesus o Senhor e 
Salvador; O Cristo, nele há esperança.
Lucas 1:24-45
1:24-25 – “O Senhor contemplou-me para anular”...
1:24 – Ocultou-se... Provavelmente num ato de devoção motivado por uma profunda GRATIDÃO ao Senhor.
1:25 – Meu opróbrio... A falta de filhos tinha a ideia de reprovação, numa cultura na qual as bênçãos estavam ligadas a 
hereditariedade e linhagem familiar. A esterilidade pode ser um sinal do desfavor divino. Então esse casal carregava um 
estigma social que poderia ser humilhante.
1:26-38 - ... “aqui está sua Serva Senhor...”
1:26 – No sexto mês... da gravidez de Isabel.
Anho Gabriel... “o forte homem de Deus” que há seis meses VISITARA ZACARIAS com uma mensagem: Para Deus não 
haverá impossíveis.
1:27 – ... a uma virgem... não a Roma a sede do poder político, não a Jerusalém, a sede do poder religioso, não ao 
palácio ou aos ricos daquela época. Mas a uma jovem pobre, noiva de um homem pobre, numa cidade pobre marcada 
pelo desprezo. – Deus escolhe as coisas humildes deste mundo para humilhar os orgulhosos.
... desposada... Eram considerados legalmente casados, muito embora a união física ainda não tivesse consumado.
1:28 – Muito favorecida. Lit. “cheia de graça” um termo usado em relação a todos os discípulos em Ef 1:16, onde é 
trazido como: “ Concedeu gratuitamente”. Retrata Maria como beneficiária, e não dispensadora da graça Divina.
1:30 – não tema... O medo é paralisante...Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, não aos homens ou as 
circunstâncias.
1:31 – Jesus... Nome que Lit. significa SALVADOR.
1:32 – Este será grande ... O título subsequente é que diferencia Jesus de João Batista que recebe o mesmo título. 
... Filho do Altíssimo.... Uma vez que o filho herda as qualidades de seu pai, chamar a pessoa de filho era uma maneira de 
expressar igualdade. Jesus igual a Deus.
1:33 – ... ele reinara para sempre, seu reino é de paz, alegria, justiça (Rm 14:7). Um bom princípio para nossas decisões. 
Pergunte a si mesmo. O que vou fazer produzirá: Paz, Alegria, Justiça?
1:34 – ... não tenho relação com homem algum.... Sua pergunta surgiu da surpresa, não da dúvida, de modo que o anjo 
não a repreendeu como no caso de Zacarias.
1:35 – ... descerá sobre ti o Espirito Santo.... Esse foi um ato criativo do Espirito Santo como em Gênesis 1.
1:36 – Isabel, tua parente... para aquela que se dizia ser estéril... Para Deus não haverá impossível em todas as suas 
promessas... Quais são as promessas que Deus nos têm feito?
1:38 – ... que se cumpra em mim... Maria estava numa posição extremamente embaraçosa e difícil. Noiva de José, ela 
enfrentaria o estigma de mãe solteira. José obviamente sabia que aquela criança não era sua. Ela sabia que seria 
acusada de adúltera; uma ofensa passível de punição do apedrejamento. Contudo, de modo voluntário e gracioso ela 
submeteu-se à vontade de Deus.
1:39-44 - ...bendita és tu entre as mulheres...
1:41 – ... possuída do Espirito Santo... que a conduziu a notável expressão de louvor de Isabel.
1:43 – ... a mãe do meu Senhor.... Foi uma profunda confiança de Isabel de que o filho de Maria seria o Messias, há tanto 
tempo esperado. Aquele a quem até mesmo Davi o chamou de Senhor. Saudou Maria com Alegria, entendeu a reação 
da criança no seu próprio ventre e ela mesmo compreendeu a importância da criança que Maria estava carregando.
1:44 – ... a criança estremeceu de alegria dentro de mim.... Um bom conselho para as mulheres gravidas, certifique que 
o ambiente que vive é saudável, cuidado com o que fazem, ouvem, vivem, pois tudo isto afeta o desenvolvimento da 
criança.
Quem era Maria? Virgem, comprometida em casamento, cheia de graça (Beneficiária da graça de Deus e não 
dispensadora da graça de Deus), pensava, questionava, para entender, ouvia com atenção, decidida em fazer a vontade 
de Deus mesmo correndo o risco de perder sua vida, casamento e etc., corajosa, humilde.
Bendita entre todas as mulheres, um excelente exemplo a seguir.



Reconciliar as pessoas com ela mesma, 
com os outros e com Deus.

Leia, Entenda e Compartilhe
→O que aconteceu na semana passada pelo qual você é grato?

REUNIÃO DE DISCIPULADO - Nº 03 / Ano I        

Quem é você?

Um discipulo de Cristo

Qual a sua missão?

→O que você fará sobre o que aprendeu?

→Quais desafios você enfrenta em sua vida, família ou comunidade?

Ele é...
→O que você aprendeu sobre Deus nesta passagem?
Nós somos...
→O que aprendemos sobre as pessoas nesta passagem?
Eu vou...
→Como sua vida mudará quando você colocar essa passagem em prática?

→Leia a passagem das Escrituras.  Releia, conte novamente e considere os detalhes.

Leitura e discussão da Bíblia (Lucas 1:46-80)

→Como você obedeceu, compartilhou e atendeu às necessidades da
 reunião da semana passada?

Você pode...
→Quem você conhece que precisa ouvir isso? (Seja específico)
Servir um ao outro...
→Como podemos ajudar com um desafio que você está enfrentando?



FÁCIL DE LER, ENTENDER E COMPARTILHAR: EVANGELHO DE LUCAS 

GIOVANNI VANTUIL DE ALMEIDA

Minha oração é que Deus ilumine seus olhos, toque seu coração, inflame sua  alma e leve você a Jesus o Senhor e 
Salvador; O Cristo, nele há esperança.
O tempo de celebrar chegou  - Lucas 1:46-80
1:46-56
1:46-45 – O coração e a mente de Maria estavam impregnados da Palavra de Deus. Ela cita o cântico de Ana, a Lei, o Salmos e os 
Profetas.
Como está seu coração e sua mente?
1:46-49 – Deus intervêm na história da humanidade
Para Maria Deus é PODEROSO, SANTO e MISERICORDIOSO, FIEL e JUSTO. 
Deus age por meios estranhos e não convencional. Maria era pobre, José um carpinteiro desconhecido, Nazaré uma cidade obscura.
... no meu Salvador. Ela reconhece a necessidade de um salvador, a única esperança de salvação é a graça divina.
... na humanidade. A qualidade que mais brilha é um profundo senso de dependência de Deus.
... serva (escrava). De Deus ou do pecado?
... todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Mt 5:3-11, descreve outros bem-aventurados.
Os humildes, os que choram, os mansos, os que tem fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os 
pacificadores, os perseguidos por causa da justiça. Como Maria você pode ser um bem-aventurado se desenvolver essas 
características. 
... o Poderoso. Aquele que não se relaciona de forma dependente com nada e com ninguém. Ele age de forma livre e soberana, como, 
onde e com quem quiser.
1:51-56 – Maria lembrou-se de como Deus derrubou a Faraó e os poderosos deste mundo tenebroso e como ele exaltou José e os 
seus humildes servos, impedindo a destruição do seu povo. 
Quem são alvos da misericórdia de Deus?
Maria destaca a sua profunda necessidade de Deus, reconhece que o sentido da vida é exaltar e glorificar a Deus e alegrar-se Nele. 
Que o poderoso fez grandes coisas em sua vida, que era a sua serva humilde, agora seu nome será uma referência para o mundo 
inteiro por causa dos grandes feitos de Deus.
1:57-66
1:57-58 – ... uma alegria compartilhada. Conte os feitos de Deus em sua vida, seja pontual, específico.
1:59-64 – ... uma mudez curada.
... no outro dia. O ritual reunia família, amigos que nesse caso pressionavam os pais darem à criança o nome do seu pai.
... de nenhum! Zacarias contou, por aceno tudo o que havia acontecido.
1:65-66... temor; ... toda região montanhosa da Judeia. A reputação de João começou a espalhar desde o seu nascimento.
1:67-80 – Zacarias apresenta belos retratos da vinda de Jesus Cristo ao mundo.
1:67-79 – redimiu... Libertar mediante ao pagamento de um resgate. Pode significar ainda a soltura de um prisioneiro ou a libertação 
de um escravo. 
Qual é a porta da prisão que precisa ser quebrada em sua vida?
1:69-75 – O inimigo é derrotado.
1:76-77 – Com a vinda de Cristo ele pagou nossas dívidas.
1:78-79 – Quando Jesus chegou o povo se encontrava em densas trevas, em meio à escuridão, a aflição e à morte, mas Jesus trouxe 
luz, vida e paz.
Adoremos a Deus por dois motivos:
1. Pelas obras da salvação que ele trouxe através do Messias. 1:68-75
Deus visitou e redimiu seu povo. 1:68
Deus trouxe pela e poderosa salvação ao seu povo. 1:69
Deus cumpriu sua aliança e suas promessas ao seu povo. 1:70-75
2. Pela obra preparatória da salvação feita por João Batista. 1:76-79
O ministério de João era preparar o caminho para o Senhor. 1:76; Como?
O ministério de João era instruir o povo sobre a salvação. 1:77
O ministério de João era apontar o sol nascente nas alturas. 1:78-79
Ele enviou seu filho, o sol nascente para dissipar nossas trevas, tirar-nos da sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da 
paz. O sol da justiça veio para os que estavam em densas trevas e a sombra da morte não para os puros e justos aos seus próprios 
olhos. 
1:80 – A vida de João, o percurso do salvador.
Cheio do Espirito Santo desde o ventre, crescia e se fortalecia em espirito. Mesmo tendo tamanha honra, viveu no deserto. Não 
percorreu os corredores do palácio de Herodes, nem se assentou nas cadeiras do sinédrio. Não se vestiu de roupas caras, nem se 
alimentou de finas iguarias. No deserto da Judeia, entre vales e montes, suportou o calor escaldante do dia e os ventos gelados da 
noite. Assim viveu o maior homem nascidos de mulher, até se manifestar a Israel e dar início ao seu trabalho.
Como tens vivido?



Reconciliar as pessoas com ela mesma, 
com os outros e com Deus.

Leia, Entenda e Compartilhe
→O que aconteceu na semana passada pelo qual você é grato?

REUNIÃO DE DISCIPULADO - Nº 04 / Ano I        

Quem é você?

Um discipulo de Cristo

Qual a sua missão?

→O que você fará sobre o que aprendeu?

→Quais desafios você enfrenta em sua vida, família ou comunidade?

Ele é...
→O que você aprendeu sobre Deus nesta passagem?
Nós somos...
→O que aprendemos sobre as pessoas nesta passagem?
Eu vou...
→Como sua vida mudará quando você colocar essa passagem em prática?

→Leia a passagem das Escrituras.  Releia, conte novamente e considere os detalhes.

→Como você obedeceu, compartilhou e atendeu às necessidades da
 reunião da semana passada?

Leitura e discussão da Bíblia (Lucas 2:1-24)

Você pode...
→Quem você conhece que precisa ouvir isso? (Seja específico)
Servir um ao outro...
→Como podemos ajudar com um desafio que você está enfrentando?

Usado com a permissão de Finalcommand.com.



FÁCIL DE LER, ENTENDER E COMPARTILHAR: EVANGELHO DE LUCAS 

GIOVANNI VANTUIL DE ALMEIDA

Minha oração é que Deus ilumine seus olhos, toque seu coração, inflame sua  alma e leve você a Jesus o Senhor e 
Salvador; O Cristo, nele há esperança.
Lucas 2:1-24 Deus chegou mais Perto
2:1-3 ... Cesar Augusto... Quando Jesus nasceu, César Augusto era o imperador de Roma, de 27 a.C. a 14 d.C. Era filho adotivo 
de Júlio Cesar, assassinado em 44 a.C. Em seu testamento deixou-o como seu herdeiro, mudando seu nome para Caio Júlio 
Cesar.
Uma irmã de Otávio casou-se com Antônio, Herdeiro do trono, mas este abandonou a esposa por causa de sua paixão por 
Cleópatra, Rainha do Egito, descuidando dos interesses de Roma.
Otávio e o senado romano se voltaram contra ele no ano 31 a.C., na baralha naval de Ácio, quando ele e Cleópatra suicidaram-
se. Em 29 a.C., o senado o declara o primeiro imperador de Roma.
Dois anos depois o senado conferiu a Otávio, agora, caio Júlio César, o título de Augusto (“o exaltado” um termo que indica 
veneração religiosa), recebendo poder militar supremo.
“para recensear-se”... “alistar-se”... Registro de cada cidadão, idade, posição social, patrimônio, etc.
Objetivo: registrar jovens rapazes para o serviço militar e calcular impostos.
2:4 ... José e Maria percorreram 120 Km, uma viagem difícil, para Maria que estava no nono mês de gravidez, ela enfrentou o 
calor do dia, a poeira da estrada, a carência de água e etc.
Por que José a levou? 
Numa perspectiva “divina”, para cumprir a profecia;
Numa perspectiva “humana”, para protege-la das calúnias e das más línguas de Nazaré.
... Belém.... O pão da vida, nasceu na cidade do pão, sovado por todas as terras que passou especialmente Jerusalém, assado 
no forno do inferno, para alimentar a todos os que Nele crê e lhe obedeça. 
2:5 ...  Sua esposa, por ordem divina José recebeu Maria por sua mulher, isto é, levou-a para sua casa, mas eles não 
consumaram o casamento até o nascimento de Jesus. 
2:6-7 ... Primogênito; Depois que Maria deu à luz a Jesus, ela gerou outros filhos, o fato de Maria ter tido um relacionamento 
conjugal com José depois do nascimento de Jesus e ter tido outros filhos não é uma desonra para ela, pois o casamento é 
digno de honra, o relacionamento sexual no casamento é legitimo e ter filhos é uma benção (Mt 12:46,47; 13:56; Mc 3:31,32; 
Lc 8:19,20; Jo 2:12; Jo 7:3,5,10; At 1:14; Gn 2:24; 1Co 7:5; Hb 13:4).
... enfaixou-o... Para proteger e fortalecer o menino... manjedoura... não havia lugar para eles na hospedaria... Belém estava 
agitada, com um mar de gente. Não foi por que o hospedeiro não fosse hospitaleiro ou cruel, mas porque a estalagem já 
estava cheia e muitas preocupações para atender os hospedes, que não perceberam a necessidade de Maria. 
Assim também há pessoas, não porque odeiam a Cristo ou o próximo, mais não o percebem porque seus corações estão 
ocupados por pensamentos, necessidades do dia a dia que nem notam os que estão em necessidade ao seu lado. É possível 
que José e Maria encontraram uma gruta onde os pastores guardavam seus rebanhos.
Ali numa manjedoura, um lugar onde os animais comiam, Jesus nasceu. Essas circunstâncias significam: Solidão, Pobreza e 
Rejeição. E por ser o “Cordeiro de Deus” a manjedoura era o um lugar apropriado, porque Jesus se fez pobre e nasceu em uma 
manjedoura, o NATAL é um golpe no orgulho dos poderosos.
2:8-20
2:8-9 ... Pastores não desfrutavam de boa reputação, pertenciam a uma classe desprezada. Os fariseus os caracterizaram como 
ladrões e enganadores. Não tinham direitos civis, não lhes era permitido dar testemunhos nos tribunais, igualados aos 
publicanos e pecadores.
Mas Deus fere os orgulhosos e a soberba dos grandes da terra, revelando a melhor e a maior notícia do mundo, não aos reis, 
nem mesmo aos sacerdotes, mas aos pastores (que cuidavam dos cordeiros que eram sacrificados no templo). Esses foram os 
primeiros a ver o “Cordeiro de Deus” que tira o pecado do mundo.
2:10-12 ... não temas... Nasceu o salvador o Cristo o Senhor.
2:13-14 ... a celebração... Glória a Deus nas maiores alturas e PAZ NA TERRA entre os Homens, A QUEM ELE QUER BEM. Ele 
veio por nós.
2:15-18 ... a visita dos pastores... vamos, vejamos.... nos deu a conhecer, foram apressadamente, divulgaram... Maria porem 
guardava todas essas palavras meditando-as no coração. 
... voltaram, glorificaram, louvaram por tudo o que tinham visto e ouvido... Você tem visto a ação de Deus em sua vida? Louve, 
compartilhe, outros precisam saber.
2:21-24
... circuncidado... debaixo da lei para nos resgatar da maldição da lei... consagrado ao Senhor.... Seus pais eram 
comprometidos com a Palavra de Deus e obedeciam rigorosamente.
Não tenha medo, pois nasceu o Salvador, o Cristo, o Senhor – Glória a Deus e Paz aos homens que ele quer BEM.



Reconciliar as pessoas com ela mesma, 
com os outros e com Deus.

Leia, Entenda e Compartilhe
→O que aconteceu na semana passada pelo qual você é grato?

REUNIÃO DE DISCIPULADO - Nº 05 / Ano I        

Quem é você?

Um discipulo de Cristo

Qual a sua missão?

→O que você fará sobre o que aprendeu?

→Quais desafios você enfrenta em sua vida, família ou comunidade?

Ele é...
→O que você aprendeu sobre Deus nesta passagem?

Nós somos...
→O que aprendemos sobre as pessoas nesta passagem?

Eu vou...
→Como sua vida mudará quando você colocar essa passagem em prática?

→Leia a passagem das Escrituras.  Releia, conte novamente e considere os detalhes.

Leitura e discussão da Bíblia (Lucas 2:25-40)

→Como você obedeceu, compartilhou e atendeu às necessidades da
 reunião da semana passada?

Você pode...
→Quem você conhece que precisa ouvir isso? (Seja específico)

Servir um ao outro...
→Como podemos ajudar com um desafio que você está enfrentando?

Usado com a permmissão de finalcommand.com



FÁCIL DE LER, ENTENDER E COMPARTILHAR: EVANGELHO DE LUCAS 

GIOVANNI VANTUIL DE ALMEIDA

Minha oração é que Deus ilumine seus olhos, toque seu coração, inflame sua  alma e leve você a Jesus o Senhor e 
Salvador; O Cristo, nele há esperança.
Lucas 2:25-40
Lucas 2:25-35.... Agora, despede o teu servo... porque os meus olhos já viram a tua salvação....
2:25... Simão, justo e piedoso... Esperava a consolação de Israel, (Jesus), uma referência ao Messias. O Espírito 
Santo estava sobre ele e lhe revelou que não morreria sem antes ver o Cristo do Senhor.
2:26-27... Revelou-lhe o Espírito Santo... havia uma elevada expectativa messiânica... apesar disto poucas 
pessoas percebeu o nascimento de Jesus. Aprove a Deus revelar sua vontade aqueles que o amam. Movido 
pelo Espirito Santo foi ao templo no exato momento em que Jesus foi apresentado por seus pais.
Minha oração é que o Espírito Santos nos mova rumo ao Discipulado, a Maturidade e ao Crescimento, para 
vermos a glória de Deus.
2:28-38... Simeão toma Jesus nos braços... Ele louva a Deus e diz que estava pronto agora, para morrer em 
paz, pois vira o cumprimento da Palavra de Deus.
2:30... tua salvação... Jesus era aquele que redimiria o povo de seus pecados e continua sendo.
2:31-32... Luz para revelação aos gentios e glória para Israel.
2:33-34... Simeão abençoou os pais de Jesus e disse a Maria... Esse menino será para ruina de muitos como 
para levantamento de muitos em Israel... Alvo de contradições.
Simeão também disse: Que a alma de Jesus seria transpassada por uma espada, para que se manifestem os 
pensamentos de muitos corações: como a traição de.... a autoconfiança de.... a hipocrisia dos.... a covardia 
de.... e o animo dobre do que oscilou entre o “HOSANA” e o “CRUCIFICA-O”.
O privilegio de Maria em ser a mãe do Salvador não há isentou da dor de ver seu filho pregado na cruz. Qual o 
preço que Maria pagou? Ver a aflição do seu filho na cruz.
2:35... uma espada... Parece que se refere a dor pessoal que Maria viria a suportar em agonia (Jesus foi 
rejeitado, odiado e morto. O que estamos dispostos a suportar por causa daquele que suportou tamanha 
oposição por amor a nós?
2:36... uma profetisa... Refere-se a uma mulher que falava a Palavra de Deus. Era uma professora do Velho 
Testamento, não uma fonte de revelação, o velho testamento menciona apenas três mulheres que 
profetizaram Míriã (Ex 15:20), Débora (Jz 24:4) e Hulda (2Rs 22:14; 2Cr 34:22). Uma outra, a “profetisa” 
Noadias era falsa contada por Neemias entre seus inimigos. O texto de Isaías 8:3 refere-se a esposa do profeta 
como profetisa. Mas não há evidência de que a mulher de Isaías tenha profetizado, talvez ela fosse chamada 
assim porque o filho que ela deu á luz recebeu um nome profético (Is 8:3-4). Isto mostra que o titulo profetisa 
não indica necessariamente um ministério profético de revelação continuo. No N.T., as filhas de Filipe 
profetizavam (At 21:9).
2:37... viúva de oitenta e quatros anos... Não deixava o templo, sua residência ficava na área do templo, havia 
varias habitações desse tipo no pátio exterior reservadas para os sacerdotes, e Ana deve ter recebido a 
permissão para viver ali... Falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém.
Gostaria de ver nossas irmãs falando a respeito de Jesus a todos as pessoas em sua volta. Como Ana que 
falava a todos que estavam na área exterior do templo, gostaria de ver nossas jovens sendo treinadas a falar 
de Jesus, não na assembleia da Igreja ou no conforto de nossas salas de aulas. Mas nos corredores de 
hospitais, das salas de aulas, dos presídios femininos, no supermercado ou na rua. Falando de Jesus a todos 
que estão em sua volta, em casa, fora de casa, nos ônibus... em todos os lugares.
Com traje descente e um espírito de humildade e manso, como mulheres que professam a piedade, isto 
também vale para toso os rapazes, homens e mulheres.
2:39-40... o retorno para casa depois de cumpridas todas as ordenanças exigidas pela lei...
 Lucas diz que Jesus crescia, fortalecia, enchendo-se de sabedoria e a Graça do Senhor estava sobre ele.
Jesus nasceu de maneira sobrenatural, mas cresceu e se formou de maneira natural.



Você pode...
→Quem você conhece que precisa ouvir isso? (Seja específico)
Servir um ao outro...
→Como podemos ajudar com um desafio que você está enfrentando?

Usado com a permmissão de finalcommand.com

→O que você fará sobre o que aprendeu?

→Quais desafios você enfrenta em sua vida, família ou comunidade?

Ele é...
→O que você aprendeu sobre Deus nesta passagem?
Nós somos...
→O que aprendemos sobre as pessoas nesta passagem?
Eu vou...
→Como sua vida mudará quando você colocar essa passagem em prática?

→Leia a passagem das Escrituras.  Releia, conte novamente e considere os detalhes.

Leitura e discussão da Bíblia (Lucas 2:41 – 52)

→Como você obedeceu, compartilhou e atendeu às necessidades da
 reunião da semana passada?

Reconciliar as pessoas com ela mesma, 
com os outros e com Deus.

Leia, Entenda e Compartilhe
→O que aconteceu na semana passada pelo qual você é grato?

REUNIÃO DE DISCIPULADO - Nº 06 / Ano I        
Quem é você?

Um discipulo de Cristo

Qual a sua missão?



FÁCIL DE LER, ENTENDER E COMPARTILHAR: EVANGELHO DE LUCAS 

GIOVANNI VANTUIL DE ALMEIDA

Minha oração é que Deus ilumine seus olhos, toque seu coração, inflame sua  alma e leve você a Jesus o Senhor e 
Salvador; O Cristo, nele há esperança.
Lucas 2:41 – 52
2:41 ... os pais de Jesus iam anualmente a Jerusalém para a festa da Páscoa... Era uma ocasião 
alegre: a comemoração do êxodo, expressava gratidão a Deus, pela libertação da escravidão egípcia.
2:42... 12 anos... subiu com eles para Jerusalém, segundo o costume da festa. Era nessa idade que 
um menino judeu podia tornar-se um “filho da lei”. Todos os judeus tinham a de frequentar o 
templo três vezes no ano: 
Na Páscoa – libertação, no pentecoste.
Pelos cereais providenciados 
Tabernáculos – Ações de graças pelo término da colheita (Celebração – Gratidão – Ações de Graças).
Enquanto iam demonstravam confiança na proteção de Deus, na unidade nacional e religiosa. As 
mulheres não tinham essa obrigação, embora algumas fizesse anualmente a peregrinação. A Páscoa 
era uma festa de um dia, seguida imediatamente pela festa dos pães asmos, que durava uma 
semana.
2:43-45... permaneceu o menino Jesus em Jerusalém... José e Maria voltaram... mas depois de um 
dia de caminhada, perceberam que Jesus não estava entre os parentes e conhecidos. Então 
voltaram, aflitos, a Jerusalém à sua procura.
2:46-47... o acharam no templo entre os doutores, ouvindo-os e interrogando-os... sua inteligência e 
suas respostas eram motivo de admiração de todos os que o ouviam.
Com 12 anos Jesus mostrava grande interesse pelos negócios de seu pai, também demonstrava 
amizade com os doutores da lei (ouvindo-os e interrogando-os), zelo, amizade, dialogo. Que os 
nossos jovens possam nos ouvir, ser nossos amigos e questionar-nos, a exemplo de Jesus.
2:48... filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu aflitos estamos a tua procura... esse 
mesmo termo é usado para descrever preocupação de Paulo com os perdidos de Israel, dor no 
coração (Rm 9:2). E essa deve ser a nossa dor, aflição pelos perdidos deste mundo.
2:48-50... por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu Pai... pela 
primeira vez Jesus, esclarece para José e Maria (seus pais) a sua origem e a sua missão. Qual era o 
coração da missão de Cristo? É era necessário que o filho do homem sofra muitas coisas, seja 
rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas; seja morto e no terceiro dia 
ressuscite. Jesus não usa a expressão nosso “pai”, mas “meu Pai”. Nenhum dos homens da velha 
aliança, por mais forte que fosse sua fé, por mais fervorosa que fosse sua devoção a Deus, ousou 
chamar Deus de seu pai; Jesus sim, por ser filho de Deus. Eles porem não compreenderam o que 
Jesus dizia.
2:51...  e eras lhe submisso... Maria, porém, mais uma vez ponderava essas coisas e as guarda no 
coração, ela saiu alegre por ter encontrado seu filho, mas também meditando. Neste momento 
podemos rever tudo o que a bíblia diz até aqui sobre maria, uma mulher extraordinária, que pensa, 
questiona, se coloca em obediência a Deus mesmo com dano próprio, humilde, boa ouvinte, amiga 
das escrituras, bem-aventurada, que guarda no coração as orientações do Senhor.
2:52... crescia... sabedoria... estatura... graça... Deus... homens... ele cresceu com um menino 
comum, seu desenvolvimento era: físico, intelectual, moral e espiritual. Diante de Deus e dos 
homens.
Que os nossos filhos possam crescer assim. E que nós pais, possamos proporcionar um ambiente 
que leve nossos filhos a esse Crescimento.



Você pode...
→Quem você conhece que precisa ouvir isso? (Seja específico)
Servir um ao outro...
→Como podemos ajudar com um desafio que você está enfrentando?

Usado com a permmissão de finalcommand.com

→O que você fará sobre o que aprendeu?

→Quais desafios você enfrenta em sua vida, família ou comunidade?

Ele é...
→O que você aprendeu sobre Deus nesta passagem?
Nós somos...
→O que aprendemos sobre as pessoas nesta passagem?
Eu vou...
→Como sua vida mudará quando você colocar essa passagem em prática?

→Leia a passagem das Escrituras.  Releia, conte novamente e considere os detalhes.

Leitura e discussão da Bíblia (Lucas 3:1-14)

→Como você obedeceu, compartilhou e atendeu às necessidades da
 reunião da semana passada?

Reconciliar as pessoas com ela mesma, 
com os outros e com Deus.

Leia, Entenda e Compartilhe
→O que aconteceu na semana passada pelo qual você é grato?

REUNIÃO DE DISCIPULADO - Nº 07 / Ano I        
Quem é você?

Um discipulo de Cristo

Qual a sua missão?



FÁCIL DE LER, ENTENDER E COMPARTILHAR: EVANGELHO DE LUCAS 

GIOVANNI VANTUIL DE ALMEIDA

Minha oração é que Deus ilumine seus olhos, toque seu coração, inflame sua  alma e leve você a Jesus o Senhor e 
Salvador; O Cristo, nele há esperança.
Lucas 3:1-14
Lucas, comprometido em oferecer uma exposição detalhada acerca da vida e do ministério de Jesus, e por ser um exímio 
historiador, cita sete personagens para descrever o tempo de maldade e corrupção moral em que João começou a pregar. Ao 
citar esses setes nomes, ele revela a iniquidade em que o mundo estava mergulhado.
3:1... Tibério César 14 a.C. – 37 d.C. era filho adotivo de César Augusto (31 a.C. – 14 d.C.) ... o ano 15º do seu reinado é 29 
d.C... A Palestina estava sujeita ao império romano, Tibério César é aquele de quem Jesus afirmou: dai a César o que é de 
César, era a sua efígie que Jesus constatou na moeda.
Depois de Herodes, O Grande, morrer (um homem marcado pelo medo e violência), por volta do ano 4 a.C., seu reino foi 
dividido entre quatro dos seus filhos. O titulo tetrarca significa literalmente governador de uma quarta parte:
1. Galileia e a Pereia – Herodes Antipas 4 a.C. – 39 d.C.; Jesus viveu seus dias na Galileia sob o governo desse Herodes.
2. Ituréia e Traconites a Herodes Felipe.
3. Abilene a Lisânias.
4. Judeia, Samaria, e Edom a Arquelau. Foi péssimo governador.
Neste instante Roma instalou ali um procurador ou governador, nesse momento era Pilatos 25 d.C. – 37 d.C.
Essa situação que o povo de Deus se encontrava sob o poderio dos herodianos, e a mercê da escravidão romana, fez renascer 
uma esperança, política pelo Messias, um grito de libertação e redenção.
3:2... Anás e Caifás... Anás foi sumo sacerdote entre os anos 7 – 14 d.C. deposto pelos romanos. Caifás, o sumo sacerdote, era 
seu genro.
Anás apesar de deposto era considerado autoridade pelo povo e ainda detinha o poder. Quando Jesus foi preso, foi trazido 
primeiramente a Anás.
... veio a palavra de Deus... no deserto. A qual o Templo estava erigido e ampliado, os sacerdotes realizavam sacrifícios, 
multidões viam para as festas. Os escribas e fariseus eram zelosos das tradições, mas a palavra de Deus estava ausente.
Os liberais saduceus dominavam o Templo, e os hipócritas fariseus colocavam fardos pesados sobre o povo. A cobrança de 
abusivos impostos e a extorsão predominava nas mãos dos publicanos. E neste deserto espiritual que Deus levantou João, o 
último profeta da Velha Aliança.
Ele recebe a palavra e a transmite com integridade e poder, aonde a palavra de Deus é proclamada as pessoas virão para 
ouvir. Nosso desafio é falar a palavra de Deus pelo poder do Espírito Santo para que as pessoas possam ouvir, crer, se 
arrepender e serem batizadas e salvas.
2:3... ele percorreu toda a Judeia.... andou, saiu não ficou limitado ao Templo, devemos sair dos nossos prédios e falar as 
pessoas nas ruas.
... batismo de arrependimento para perdão de pecados.... transformação é exigida.
2:4-6... a pregação de João produziu profundas mudanças, o verdadeiro arrependimento remove os montes da soberba, a 
terra dos vales do desespero, endireita os caminhos torto do pecado e da hipocrisia e coloca no lugar todas as áreas da vida 
que estão fora do propósito de Deus.
2:7-9... raça de víboras.... produz frutos dignos de arrependimentos... não é arrependimento e novamente arrependimento. A 
árvore sem frutos vai ser lançado ao fogo.
... e não comecei a dizer entre vós mesmos: temos por Pai Abraão... nada nos acrescentará no último dia, sermos dessa ou 
daquela família ou igreja... se de todo coração não se arrependermos seremos condenados. 
2:10-14... a resposta da pregação
.... duas túnicas
... não ao egoísmo e sem a doação – amor ao próximo. 
.... não cobreis mais do que o estipulado
... o roubo que é condenado e não o ofício de coletor de impostos. 
.... a ninguém maltratais, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso salário. João não conclama qualquer desses 
grupos a deixar o emprego, pelo contrário, quer que ajam com retidão no serviço. Qual tem sido a sua postura no seu 
trabalho? Chega atrasado? Usa celular na hora que deveria estar trabalhando? Cumpre suas obrigações com dedicação e com 
compromisso? Ou só quer o salário no fim do mês? Hoje em dia e muito comum as pessoas serem pagas para fazer um 
trabalho, cumprir um horário e não fazem roubando assim seu patrão. Mas como o povo, ou como os líderes dizem ser filhos 
de Deus, Cristão..., etc. PRODUZIR FRUTO DIGNO DE ARREPENDIMENTO, sejamos honestos e gratos a Deus e as pessoas que 
nos empregam, cumprindo horários e realizando com dedicação às tarefas que nos foram confiados. Deus julgará os Injustos.



Você pode...
→Quem você conhece que precisa ouvir isso? (Seja específico)

Servir um ao outro...
→Como podemos ajudar com um desafio que você está enfrentando?

Usado com a permmissão de finalcommand.com

→O que você fará sobre o que aprendeu?

→Quais desafios você enfrenta em sua vida, família ou comunidade?

Ele é...
→O que você aprendeu sobre Deus nesta passagem?

Nós somos...
→O que aprendemos sobre as pessoas nesta passagem?

Eu vou...
→Como sua vida mudará quando você colocar essa passagem em prática?

→Leia a passagem das Escrituras.  Releia, conte novamente e considere os detalhes.

Leitura e discussão da Bíblia (Lucas 3:15-20)

→Como você obedeceu, compartilhou e atendeu às necessidades da
 reunião da semana passada?

Reconciliar as pessoas com ela mesma, 
com os outros e com Deus.

Leia, Entenda e Compartilhe
→O que aconteceu na semana passada pelo qual você é grato?

REUNIÃO DE DISCIPULADO - Nº 08 / Ano I        

Quem é você?

Um discipulo de Cristo

Qual a sua missão?



FÁCIL DE LER, ENTENDER E COMPARTILHAR: EVANGELHO DE LUCAS 

GIOVANNI VANTUIL DE ALMEIDA

Minha oração é que Deus ilumine seus olhos, toque seu coração, inflame sua  alma e leve você a Jesus o Senhor e 
Salvador; O Cristo, nele há esperança.

Lucas 3:15-20
A postura do discípulo 3:15-20
João Batista era a voz, o mensageiro fiel, não se sente mais importante do que é.
Sua postura... eu não sou digno de desatar as correias de suas sandálias, seu papel é apresentar Jesus 
e sair de cena. 
Ele é a voz, e não a mensagem. 
Ele testifica da luz, mas não é a luz.
Ele aponta para o cordeiro mais não é o cordeiro.
Ele é a testemunha da vida, mas não é a vida. 
O discípulo fiel sempre exaltará a Jesus e jamais permitirá que atribuam a si qualquer honra que 
pertence a Jesus.
3:16 .... Eu vos batizo com água.... mas só Jesus pode batizar com o Espirito Santo. João confessa a 
limitação do seu ministério... Ele vos batizará com o Espirito Santo e com fogo... O batismo do Espirito 
Santo foi dado por Jesus em Atos 2 e dai em diante tornou-se disponível a todos que são batizados na 
água At 5:32.
Há um só batismo (Ef 4:4-6) o batismo nas águas para perdão dos pecados e Cristo cumpre a sua 
promessa e dá o Espirito Santo a todos que são batizados no nome dele. (At 2:38)
... com fogo... A ideia de juízo (Hb 10:26-31; 2Ts 1:7-8).
3:17-18 ... a sua pá... limpará... recolher o trigo... queimará... com fogo inextinguível.
O trigo e o joio permanecerão juntos até que o senhor volte. Porem haverá uma separação no último 
dia, os discípulos serão levados para a bem-aventurança, e os não discípulos serão lançados no fogo 
eterno. João Batista nos mostra a urgência de voltar para Deus em arrependimento, sua mensagem de 
exortação era clara e exige renúncia.
3:19... Herodes... Sendo repreendido por ele... por causa de Herodias... e por todas as maldades... que 
havia feito.
Os discípulos como João Batista confrontam o pecado pois são corajosos. João, confrontou o rei e 
denunciou seu pecado de adultério e incesto, bem como suas muitas maldades. O discípulo morre 
pela verdade.
Herodes sentiu-se ameaçado politicamente pela popularidade de João a ponto de prendê-lo e executá-
lo. João Batista não fez da pregação uma plataforma de boas relações como os poderosos deste 
mundo, para lhes buscar o favor. Não prega para agradar, mas para confrontar o pecado, nossa missão 
é confrontar o pecado em nossas vidas, confessando-o e deixando-o e da vida dos candidatos ao 
discipulado.
3:20 ... cárcere... o sofrimento do discípulo...
O galardão dos discípulos não é recebido neste mundo, o mundo que perseguiu Cristo não hesitará em 
perseguir os seus discípulos.
O resultado do confronto de João Batista a Herodes é que foi preso na masmorra da Fortaleza de 
Maquerós, às margens do Mar Morto, e finalmente decapitado para gratificar o ressentimento de 
Herodias (Mt 14:5-12; Mc 6:17-29), João preferia viver preso, mas com a consciência livre, a viver em 
liberdade. Mas prisioneiro da covardia.
E você, o que fará?



Reconciliar as pessoas com ela mesma, 
com os outros e com Deus.

Leia, Entenda e Compartilhe
→O que aconteceu na semana passada pelo qual você é grato?

REUNIÃO DE DISCIPULADO - Nº 09 / Ano I        

Quem é você?

Um discipulo de Cristo

Qual a sua missão?

→O que você fará sobre o que aprendeu?

→Quais desafios você enfrenta em sua vida, família ou comunidade?

Ele é...
→O que você aprendeu sobre Deus nesta passagem?

Nós somos...
→O que aprendemos sobre as pessoas nesta passagem?

Eu vou...
→Como sua vida mudará quando você colocar essa passagem em prática?

→Leia a passagem das Escrituras.  Releia, conte novamente e considere os detalhes.

Leitura e discussão da Bíblia (Lucas 3:21-27)

→Como você obedeceu, compartilhou e atendeu às necessidades da
 reunião da semana passada?

Você pode...
→Quem você conhece que precisa ouvir isso? (Seja específico)

Servir um ao outro...
→Como podemos ajudar com um desafio que você está enfrentando?

Usado com a permmissão de finalcommand.com



FÁCIL DE LER, ENTENDER E COMPARTILHAR: EVANGELHO DE LUCAS 

GIOVANNI VANTUIL DE ALMEIDA

Minha oração é que Deus ilumine seus olhos, toque seu coração, inflame sua  alma e leve você a Jesus o Senhor e 
Salvador; O Cristo, nele há esperança.

Lucas 3:21-27 o batismo de Jesus e sua genealogia 
3:21 ... ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus... O batismo de João era batismo de 
arrependimento para remissão de pecados (3:3), porque Jesus foi batizado se ele não tinha pecado?
Por causa da natureza do seu ministério, Ele se identificou com os pecadores. Para cumprir toda a 
justiça. Se fez pecado por nós para que fossemos feitos justiça de Deus (2Co 5:21). Ele tomou sobre 
si... os nossos pecados (1Pe 2:24).
.... e, estando ele a orar... Jesus não confessou seus pecados, como os outros, porque ele não tinha 
nenhum pecado para confessar; mas ele orou, como os outros, mantendo sua comunhão com seu Pai. 
Você tem algum pecado para confessar? Faça agora mesmo e fique livre da culpa, do medo, da 
ansiedade... e se você ainda não foi seja batizado. Se já, honre seu batismo vivendo uma vida justa 
diante dos homens e de Deus. E desenvolvendo uma vida de oração.
.... o céu abriu... Porque Jesus estava orando.
3:22... e o Espirito Santo... desceu sobre ele.
Quando Deus batizou a igreja com o Espírito Santo?
Quando ela estava orando (At 2), e daí em diante o Espírito Santo é dado a todos que lhe obedece (At 
5:32). Confissão de pecado – batismo – oração. 
Espírito Santo igual a relacionamento com Deus. E é tudo o que Deus deseja que relacionamos com ele 
em amizade.
.... Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo... Quando Jesus saiu da água o céu se abriu, o pai 
falou, e o pai afirma sua filiação e declara que: em Jesus e sua obra ele tem todo prazer. A pomba deu 
o sinal do término do julgamento após o dilúvio da época de Noé.
A pomba agora dá o sinal da vinda do Espírito Santo sobre Jesus, abrindo-nos o portal da graça. 
Com sua encarnação, seu sacrifício e a sua substituição, o Pai ficou plenamente satisfeito, nele, o Pai 
considera as exigências da sua santa lei completamente satisfeitas. Por meio dele, o Pai está pronto a 
receber misericordiosamente pobres pecadores para numa mais lembra-se dos pecados deles.
3:23-28... A genealogia de Jesus revela quão frágil e passageira é a vida humana.
Jesus é o filho do homem e salvador do mundo, em Lucas a genealogia vai de Adão, para evidenciar 
que a salvação é universal, e não apenas para os judeus.
Adão foi criado filho de Deus, porém caiu dessa posição quando pecou, no entanto, quando o Filho do 
homem veio ao mundo, veio para levar o ser humano de volta à comunhão com Deus.
Todas as pessoas listadas tiveram alegrias e tristezas, esperanças e temores, preocupações e 
problemas, planos, sonhos, frustações como qualquer um de nós.
Mas todos passaram e se foram deste mundo para o lugar que lhe coube, e assim será conosco. 
Também estamos passando e logo teremos ido embora, louvemos ao Senhor, poque num mundo de 
morte, temos a benção de nos voltarmos para o Salvador Jesus Cristo – O filho é a alegria de Deus Pai. 
Tem filhos que são amados de seus pais, mas não são a alegria de seus pais. Pense em seus filhos, 
filhos pense em seus pais.
Somos amados, mas damos a alegria aos nossos pais?
E temos dado alegria principalmente ao nosso Pai celestial?



Reconciliar as pessoas com ela mesma, 
com os outros e com Deus.

Leia, Entenda e Compartilhe
→O que aconteceu na semana passada pelo qual você é grato?

REUNIÃO DE DISCIPULADO - Nº 10 / Ano I        

Quem é você?

Um discipulo de Cristo

Qual a sua missão?

→O que você fará sobre o que aprendeu?

→Quais desafios você enfrenta em sua vida, família ou comunidade?

Ele é...
→O que você aprendeu sobre Deus nesta passagem?

Nós somos...
→O que aprendemos sobre as pessoas nesta passagem?

Eu vou...
→Como sua vida mudará quando você colocar essa passagem em prática?

→Leia a passagem das Escrituras.  Releia, conte novamente e considere os detalhes.

Leitura e discussão da Bíblia (Lucas 4:1-13)

→Como você obedeceu, compartilhou e atendeu às necessidades da
 reunião da semana passada?

Você pode...
→Quem você conhece que precisa ouvir isso? (Seja específico)

Servir um ao outro...
→Como podemos ajudar com um desafio que você está enfrentando?

Usado com a permmissão de finalcommand.com



FÁCIL DE LER, ENTENDER E COMPARTILHAR: EVANGELHO DE LUCAS 

GIOVANNI VANTUIL DE ALMEIDA

Minha oração é que Deus ilumine seus olhos, toque seu coração, inflame sua  alma e leve você a Jesus o Senhor e 
Salvador; O Cristo, nele há esperança.

4:1...guiado pelo mesmo Espírito... Jesus saiu da água do batismo para o fogo da tentação. Converse 
sobre?
1. A voz do céu x rugido de satanás
2. Glória do batismo x a dureza da tentação
3. O amor do Pai x a investida do diabo
4. Do Jordão x deserto
O Espírito Santo guia Jesus ao deserto... para ser tentado pelo diabo. Jesus homem, nosso modelo, 
refúgio e consolo. (Veja Hebreus 2:17-18; 4:15-16).
Jesus está atacando o dono da “casa”. (Mc 3:27) 
Se o diabo pudesse ter escapado daquele combate certamente ele faria. Ali no deserto sua derrota foi 
lavrada. A tentação veio de fora, a nossa vem de dentro (Tg 1:14).
O primeiro Adão, foi derrotado pelo diabo num jardim (Gn 3): o segundo Adão, venceu o diabo num 
deserto, o deserto é um lugar hostil, ali Jesus orou e jejuou quarenta dias, teve fome, cercado de feras, 
se Jesus tivesse caído, nosso destino seria o inferno.
... no deserto... lugar de solidão e prova... mesmo cercado por feras e num lugar tão hostil e 
desfavorável, Jesus triunfou sobre o diabo.
4:2 ...durante quarenta dias... o fato de Jesus ser o filho de Deus, cheio do Espírito Santo e sendo 
guiado pelo Espírito Santo e estando em oração e jejum não o isentou da tentação, mesmo quando 
estamos envolvidos nas práticas devocionais mais piedosas, a tentação vem para nos distrair e nos 
desviar do propósito de Deus para a nossas vidas.
Satanás atacou em três áreas:
1. Tentação física; a necessidade (Lc 4:2-4). Jesus enfrentou todos esses ataques usando a palavra de 
Deus... está escrito...
2. Tentação política; a ambição (Lc 4:5-8). O diabo queria fazer de Jesus um novo César, o poder de 
Roma estaria em suas mãos, seu povo oprimido, quebraria o jugo de escravidão e reinaria com Ele. 
Jerusalém e não Roma, seria a sede do seu governo, o diabo ofereceu a Jesus um reino de glória sem 
cruz. Jesus mais uma vez cita as escrituras ... ao Senhor, teu Deus, adorarás e só a ele darás culto.
3. Tentação religiosa, a presunção (Lc 4:9-12). Percebendo o diabo que Jesus citava as escrituras... cita 
o salmo 91, porém omite parte do texto dando um significado que ele não têm... “em todos os Teus 
caminhos”. O Salmos diz: “ em todos os seus caminhos”.
Qual a diferença?
As armas para a vitória sobre a tentações:
-> A plenitude do Espírito Santo
-> A consciência de nossa identidade
-> O jejum e a oração
-> A palavra de Deus
Apesar das circunstâncias adversas podemos seguir o exemplo de Jesus homem e vencer toda a 
qualquer tentação. (1Co 10:13)



Reconciliar as pessoas com ela mesma, 
com os outros e com Deus.

Leia, Entenda e Compartilhe
→O que aconteceu na semana passada pelo qual você é grato?

REUNIÃO DE DISCIPULADO - Nº 11/ Ano I        
Quem é você?

Um discipulo de Cristo

Qual a sua missão?

→O que você fará sobre o que aprendeu?

→Quais desafios você enfrenta em sua vida, família ou comunidade?

Ele é...
→O que você aprendeu sobre Deus nesta passagem?
Nós somos...
→O que aprendemos sobre as pessoas nesta passagem?
Eu vou...
→Como sua vida mudará quando você colocar essa passagem em prática?

→Leia a passagem das Escrituras.  Releia, conte novamente e considere os detalhes.

Leitura e discussão da Bíblia (Lucas 4:14-30)

→Como você obedeceu, compartilhou e atendeu às necessidades da
 reunião da semana passada?

Você pode...
→Quem você conhece que precisa ouvir isso? (Seja específico)
Servir um ao outro...
→Como podemos ajudar com um desafio que você está enfrentando?

Usado com a permmissão de finalcommand.com



FÁCIL DE LER, ENTENDER E COMPARTILHAR: EVANGELHO DE LUCAS 

GIOVANNI VANTUIL DE ALMEIDA

Minha oração é que Deus ilumine seus olhos, toque seu coração, inflame sua  alma e leve você a Jesus o Senhor e 
Salvador; O Cristo, nele há esperança.
Inicio do ministério de Jesus - Lucas 4:14-30 

4:14.... regressou para a Galileia... A Galileia era uma região densamente povoada, composta por 204 vila e 
povoados, ao norte da Palestina, de 75 Km de cumprimento por 40 Km de Largura. O nome significa “circulo” 
por ser rodeada por nações.
4:15-16... e ensinava nas sinagogas.... sua aceitação foi entusiasmada. Sinagoga era um lugar de instituição e 
adoração, Jesus tinha o costume de ir a sinagoga regularmente, congregar com o povo de Deus, adorar a Deus 
e estudar a palavra de Deus com alegria. 
Qual sua regularidade de ir para reunir com o povo de Deus, para adorar e estudar sua palavra?
4:17-21.... a missão de Jesus. Jesus recebeu o livro do profeta Isaías e ele mesmo abre o livro no exato lugar 
onde estava defendendo sua missão. 
O Espírito Santo estar sobre mim... ungia Jesus para realizar sua missão.
…, evangelizar os pobres...,
…, proclamar libertação aos cativos... o ser humano é prisioneiro do pecado e a única pessoa que pode o 
libertar é Jesus Cristo, o que está te prendendo neste mundo?
.... Restaurar a vista aos cegos:
 “Os físicos” podiam ver as maravilhas da Criação que revela o Criador.
“Os espirituais” podem ver as maravilhas da graça de Deus.
.... Liberar os oprimidos... o que está te oprimindo no momento?
Nenhuma religião humana, rito sagrado, esforço humano pode atenuar sua situação.
.... Apregoar o ano aceitável do Senhor (v.19).
O ano de jubilo era o tempo oportuno, quando as dívidas eram canceladas e as terras devolvidas aos donos 
originais, era um ano de demonstração da graça de Deus que por meio de Jesus Cristo, trouxe aos pecadores o 
perdão dos seus pecados e a vida eterna. O que você tirou de alguém que você precisa devolver?
4:22-27 O confronto
....todos lhe davam testemunhos e se maravilhavam das palavras de graças que lhe saiam dos lábios... 
conhecido como o filho do carpinteiro e ainda assim palavras de graças, saiam da sua boca. E o que tem saído 
dos seus lábios?
Admiração e Ódio, conversem sobre os dos provérbios.
....”Médico, cura-te a ti mesmo”
…”nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra...”
... e o ministério de Elias e Eliseu... tanto a viúva, quanto Naamã, eram gentios, os dois viveram em épocas de 
grande descrença em Israel. Deus deixou as viúvas e leprosos de Israel e demonstrou graças aos gentios, de 
todas as doutrinas bíblica, nenhuma é tão ofensiva a religião do que a soberania de Deus. O jeito de Deus agir 
te ofende?
4:28.... Todas na sinagoga, ouvindo estás coisas, se encheram de ira.... Expulsaram Jesus e o levaram até o 
cume do monte para o precipitarem de lá para baixo (v.29). O povo de Nazaré está furioso, imaginar-se que 
fossem piores que as viúvas fenícias e os leprosos sírios. A verdade da soberania de deus os deixaram loucos, 
aonde está a família de Jesus?
Ainda hoje, muitos ouvintes rejeitam veementemente a palavra de Deus.
A verdade de Deus não amacia o ego humano; confronta-o. 
A palavra de Deus não reforça as suas crenças; reprova-as
A palavra de Deus não limita o amor de Deus a um povo exclusivo; proclama-o a todos os povos.



Reconciliar as pessoas com ela mesma, 
com os outros e com Deus.

Leia, Entenda e Compartilhe
→O que aconteceu na semana passada pelo qual você é grato?

REUNIÃO DE DISCIPULADO - Nº 12 / Ano I        

Quem é você?

Um discipulo de Cristo

Qual a sua missão?

→O que você fará sobre o que aprendeu?

→Quais desafios você enfrenta em sua vida, família ou comunidade?

Ele é...
→O que você aprendeu sobre Deus nesta passagem?
Nós somos...
→O que aprendemos sobre as pessoas nesta passagem?
Eu vou...
→Como sua vida mudará quando você colocar essa passagem em prática?

→Leia a passagem das Escrituras.  Releia, conte novamente e considere os detalhes.

Leitura e discussão da Bíblia (Lucas 4:31-44)

→Como você obedeceu, compartilhou e atendeu às necessidades da
 reunião da semana passada?

Você pode...
→Quem você conhece que precisa ouvir isso? (Seja específico)
Servir um ao outro...
→Como podemos ajudar com um desafio que você está enfrentando?

Usado com a permmissão de finalcommand.com



FÁCIL DE LER, ENTENDER E COMPARTILHAR: EVANGELHO DE LUCAS 

GIOVANNI VANTUIL DE ALMEIDA

Minha oração é que Deus ilumine seus olhos, toque seu coração, inflame sua  alma e leve você a Jesus o Senhor e 
Salvador; O Cristo, nele há esperança.

Lucas 4:31-44 livramento, cura e pregação.
4:31-32... e desceu a Cafarnaum... e ensinou... Nazaré o rejeita, Cafarnaum, o recebe calorosamente e 
se maravilhava com sua doutrina. Como temos reagido ao ensinamento de Jesus Cristo?
4:33... na sinagoga... um homem... possesso de um espirito de demônio...
A bíblia diz pouca coisa acerca da possessão demoníaca antes da encarnação, mas relata muitas coisas 
que aconteceram durante o ministério de Jesus.
Esse demónio bradou em alta voz: Ah! Que temos nós contigo Jesus Nazareno? Vieste para perder-
nos? Bem sei quem és: o Santo de Deus (4:34). Os Demônios sabem quem é Jesus. São mais ortodoxos 
do que os teólogos liberais que negam sua divindade.
4:35... repreendeu... cala-te... sai deste homem, e o homem ficou livre. Deixe Jesus te liberta daquilo 
que tem a atormentado sua alma.
4:36-37... admirados e comentavam... com autoridade e poder... ordena... aos espíritos imundos e eles 
saem? E sua fama.... corria por todos os lugares... Anjos, homens e demônios precisam se curvar 
diante de Jesus, o filho de Deus. Admiração e reconhecimento à autoridade de Jesus sobre as forças do 
mal, ninguém pode desafiar a Jesus e prevalecer. Seu poder é infinito, sua autoridade absoluta e sua 
fama é colossal.
4:38... deixando a sinagoga... a sogra de Simão achava-se enferma e rogaram-lhe por ela.
4:39... a febre... a deixou; levantou-se, passando a servi-lo... Pedro era um homem casado, e sua sogra 
morava com ele e sua esposa, ela estava prostrada com uma febre muito alta, em favor dela as 
pessoas rogaram a Jesus. O Mestre, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, que cedeu 
imediatamente. A cura foi imediata, pois logo ela se levantou e passou á servi-los. Cristo é o médico ao 
qual todos nós devemos recorrê-lo se desejarmos ser curados da pior doença da humanidade – O 
pecado.
Em cristo há vida, saúde e libertação.
4:40... ao por do sol... O fim do sábado esse foi um dia intenso na vida de Jesus, a noite já estava 
chegando, era o por do sol, como o encerramento de todas as restrições do sábado, quando enfermos 
de diferentes moléstias foram levados a Jesus, e Ele curou a todos.
.... impondo as mãos sobre cada um... Ele se dedicou de forma especial a cada um, ainda hoje é assim. 
Seu olhar vê a todos e pousa sobre cada um, Ele se dedica a cada um individualmente, estando à 
disposição de cada um de nós. Nosso Deus é maravilhoso, ao impor as mãos Jesus visa estabelecer um 
laço pessoal com o doente, pois não quer meramente curá-lo, mas o conduzir de volta a Deus. Qual a 
implicação para nós?
.... Tu és o Filho de Deus... Ele não aceitava adoração de demônios e ainda não aceita dos que não o 
amam. Estamos o amando cuidando pessoalmente de cada um dos seus?
4:42... diante das multidões para receber curas e milagres, Jesus se retirou para um lugar solitário, Ele 
precisava ficar à sós com o Pai, por intermédio da oração. Era seu maior deleite e sua fonte de Poder: 
Sozinho, Oração e Poder.
4:43-44... não nos deixem... Ele, porém lhes disse: É NECESSÁRIO que eu ANUNCIE o evangelho do 
reino de Deus, também ás outras cidades... para isso que fui enviado... e pregava... o reino de Deus era 
a essência da mensagem de Jesus. Onde a vontade de Deus é feita há: PAZ, ALEGRIA E JUSTIÇA.



Você pode...
→Quem você conhece que precisa ouvir isso? (Seja específico)
Servir um ao outro...
→Como podemos ajudar com um desafio que você está enfrentando?

Usado com a permmissão de finalcommand.com

→O que você fará sobre o que aprendeu?

→Quais desafios você enfrenta em sua vida, família ou comunidade?

Ele é...
→O que você aprendeu sobre Deus nesta passagem?
Nós somos...
→O que aprendemos sobre as pessoas nesta passagem?
Eu vou...
→Como sua vida mudará quando você colocar essa passagem em prática?

→Leia a passagem das Escrituras.  Releia, conte novamente e considere os detalhes.

Leitura e discussão da Bíblia (Lucas 5:1-11)

→Como você obedeceu, compartilhou e atendeu às necessidades da
 reunião da semana passada?

Reconciliar as pessoas com ela mesma, 
com os outros e com Deus.

Leia, Entenda e Compartilhe
→O que aconteceu na semana passada pelo qual você é grato?

REUNIÃO DE DISCIPULADO - Nº 13 / Ano I        

Quem é você?

Um discipulo de Cristo

Qual a sua missão?



FÁCIL DE LER, ENTENDER E COMPARTILHAR: EVANGELHO DE LUCAS 

GIOVANNI VANTUIL DE ALMEIDA

Minha oração é que Deus ilumine seus olhos, toque seu coração, inflame sua  alma e leve você a Jesus o Senhor e 
Salvador; O Cristo, nele há esperança.

Lucas 5:1-11
5:1-3 ... Uma multidão ávida... Ouvir a palavra.
5:1... lago de Genesaré. Isto é mar da Galileia, o chamado de Pedro se deu nas margens deste lago, 
cerca de 210 metros abaixo do nível do mar mediterrâneo. Você se lembra de quando, onde, como foi 
chamado por Jesus?
5:2... os pescadores... lavavam as redes... sem nada para apresentar como fruto do seu trabalho, eles 
estavam lavando as redes e consertando-as para outra noite de trabalho – Responsabilidade e 
Comprometimento.
Com o saldo negativo eles lavam as redes, a multidão aperta Jesus, ávida por ouvir seus ensinos.
5:3... assentando-se, ensinava... as multidões. Nossa missão, ENSINAR.
5:4-5... faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar... dominado por um realismo profundo, 
manifesta sua opinião de que qualquer esforço seria inútil. Nossa logica, experiência, nossa certeza 
não são páreas para Jesus.
... movido pela fé diz... Mestre, mas sob a tua palavra eu laçarei as redes (v.5), Pedro certamente 
achou que a orientação de Jesus não fazia sentindo, mas obedeceu e foi recompensado (v.6), Predo 
usa a palavra EPISTÁTES que significa chefe superior. A autoridade de Jesus dá ordem ao subordinado, 
aqui Jesus ordena, pois até os peixes dos mares lhe obedecem.
5:6-7... o milagre... as redes romperam e eles que antes não tinham nada compartilham o sucesso com 
seus companheiros, do fracasso ao sucesso. Temos que compartilhar os feitos de Jesus em nossas 
vidas com os que estão próximos a nós, companheiros de viagem para a eternidade, parentes e 
conhecidos. (COMPARTILHE NÃO SE CALE)
5:8-9... Pedro, então, deixa o mar, o barco, as redes, os peixes, os sócios e corre ao encontro de Jesus, 
prostrando-se aos seus pés e clamando, SENHOR RETIRA-TE DE MIM, porque sou pecador... Pedro 
sabe que Jesus é mais que um rabi, um grande homem, mais do que alguém que tem poder para fazer 
milagres. Ele sabe que Jesus é Deus, Santo e que ele é pecador. Da consciência de pecado para o 
perdão do Senhor. Aleluia!!!!
5:10-11... a comissão.... Não tenha medo.
.... serás pescador de homens... Jesus o torna pescador de homens, às vezes Jesus não faz o mesmo 
conosco porque não temos a consciência que somos pecadores e que precisamos desesperadamente 
do seu amor e perdão.
É Jesus quem capacita homem a ser um instrumento eficaz para levar os homens aos seus pés, pescar 
homens é o mais importante, o mais urgente, o mais sublime trabalho que se pode fazer na terra. Esse 
trabalho tem consequências eternas. Pedro como nós deveria investir seu tempo, sua inteligência e 
seus esforços na salvação de pessoas.
5:11.... deixando tudo, o seguiram.
O que você precisa reconhecer para se tornar um pescador de homens? 
Que consciência você tem que ganhar? 
O que vai fazer de hoje em diante? 
Qual será sua prioridade? 



Reconciliar as pessoas com ela mesma, 
com os outros e com Deus.

Leia, Entenda e Compartilhe
→O que aconteceu na semana passada pelo qual você é grato?

REUNIÃO DE DISCIPULADO - Nº 14 / Ano I        
Quem é você?

Um discipulo de Cristo

Qual a sua missão?

Um grupo de irmão que decidiram voluntariamente se reunir uma vez por semana para: Agradecer a Deus pelos seus 
feitos, Confessar suas dificuldades, Estudar as escrituras e Serem motivados a viver os Mandamentos de Cristo.

→O que você fará sobre o que aprendeu?

→Quais desafios você enfrenta em sua vida, família ou comunidade?

Ele é...
→O que você aprendeu sobre Deus nesta passagem?
Nós somos...
→O que aprendemos sobre as pessoas nesta passagem?
Eu vou...
→Como sua vida mudará quando você colocar essa passagem em prática?

→Leia a passagem das Escrituras.  Releia, conte novamente e considere os detalhes.

Leitura e discussão da Bíblia (Lucas 5:12-16)

→Como você obedeceu, compartilhou e atendeu às necessidades da
 reunião da semana passada?

Você pode...
→Quem você conhece que precisa ouvir isso? (Seja específico)
Servir um ao outro...
→Como podemos ajudar com um desafio que você está enfrentando?

Usado com a permmissão de finalcommand.com



FÁCIL DE LER, ENTENDER E COMPARTILHAR: EVANGELHO DE LUCAS 

GIOVANNI VANTUIL DE ALMEIDA

Minha oração é que Deus ilumine seus olhos, toque seu coração, inflame sua  alma e leve você a Jesus o Senhor e 
Salvador; O Cristo, nele há esperança.

Lucas 5:12-16 - Nunca perca a esperança

Lc 5:12... coberto de lepra – Pense no doente (Lv 13-14; Nm 12:12; Lv 13:46). A lepra era uma 
doença terrível e horrível, desconfigurava era fatal, insensibiliza e deixa marcas, é contagiosa, 
devastadora, mal cheirosa e letal, é um símbolo do pecado.
Lc 5:13... o Médico.... Jesus, não apenas o tocou, mas, envolver, cingir, abraçar é o sentido da 
palavra tocar. Jesus envolveu o impuro com o braço de sua compaixão.
... a Cura... no mesmo instante.... Jesus o abraçou para curar, suas emoções, para sarar a sua 
alma, para restaurar sua dignidade e seu valor. A lepra era uma doença incurável e com forte 
componente de segregação. Um leproso não podia viver com a família, nem no meio da 
sociedade, estava sentenciado à morte. Seu corpo ia apodrecendo lentamente apesar do seu 
estado trágico Jesus o curou imediatamente, totalmente e imediatamente.
Lc 5:14... o Testemunho... que a ninguém o disseste... mostra-te ao sacerdote (Lv 13:1-46). A 
obra de Jesus em nós não é apenas uma experiência subjetiva; pode ser verificado e atestado 
definitivamente.
O homem curado devia, também oferece o sacrifício determinado por Moisés, para servir de 
testemunho ao povo. Jesus o devolveu não apenas a sua família, más a sua sinagoga e a 
sociedade.
Jesus quer te restaurar por completo.
Lc 5:15... o Impacto... o homem curado não foi apenas ao sacerdote, mas também proclamou a 
todos, sobre esse grande amor de Deus para com ele. 
.... grandes multidões afluíam para ouvir... e serem curados. É curioso que Jesus tenha 
ordenado ao homem calar-se e ele proclamou, Jesus nos manda falar e nós calamos a nossa 
voz.
Lc 5:16... Ele... retirava-se para lugares solitários e orava... Jesus dava muita importância à 
oração, intimidade com o Pai, ele se deleitava na presença do Pai.
Tornamo-nos escravos do trabalho e, por consequência, escravos deste mundo quando não 
oramos, quando não levamos uma vida de oração como Jesus.
Vença o mundo, o egoísmo, orando a Deus.



Reconciliar as pessoas com ela mesma, 

com os outros e com Deus.

Leia, Entenda e Compartilhe

→O que aconteceu na semana passada pelo qual você é grato?

REUNIÃO DE DISCIPULADO - Nº 15/ Ano I        

Quem é você?

Um discipulo de Cristo

Qual a sua missão?

Um grupo de irmãos (ãs) que decidiram voluntariamente se reunir uma vez por semana para: Agradecer a Deus pelos 

seus feitos, Confessar suas dificuldades, Redescobrir as escrituras sagrada e Serem motivados a viver os 

Mandamentos de Cristo.

→O que você fará sobre o que aprendeu?

→Quais desafios você enfrenta em sua vida, família ou comunidade?

Ele é...
→O que você aprendeu sobre Deus nesta passagem?
Nós somos...
→O que aprendemos sobre as pessoas nesta passagem?
Eu vou...
→Como sua vida mudará quando você colocar essa passagem em prática?

→Leia a passagem das Escrituras.  Releia, conte novamente e considere os detalhes.

Leitura e discussão da Bíblia (Lucas 5:17-27 - 6:1-5 )

→Como você obedeceu, compartilhou e atendeu às necessidades da
 reunião da semana passada?

Você pode...
→Quem você conhece que precisa ouvir isso? (Seja específico)
Servir um ao outro...
→Como podemos ajudar com um desafio que você está enfrentando?

Usado com a permmissão de finalcommand.com



FÁCIL DE LER, ENTENDER E COMPARTILHAR: EVANGELHO DE LUCAS 

GIOVANNI VANTUIL DE ALMEIDA

Minha oração é que Deus ilumine seus olhos, toque seu coração, inflame sua  alma e leve você a Jesus o Senhor e 

Salvador; O Cristo, nele há esperança.

Lucas 5:17-27 - 6:1-5

Lc 5:17... estava Ele ensinando-o... Jesus sempre fiel a sua missão... fariseus e escribas vieram de longe 
e o estavam examinando cuidadosamente.
Lc 5:18-20... os que levam as pessoas a Jesus. Esses homens tiveram visão, perseverança, criatividade e 
fé.
Lc 5:17,18,19,21-24... Os que impedem as pessoas de irem a Jesus.
.... a multidão (v.19).... os críticos (v.17,21-24), esses vieram não com a mente aberta e nem com o 
coração sedento, mas com o intuito de acusar Jesus. Quando a teologia é deficiente (v.21,22), eles 
estavam certos em afirmar que só Deus perdoa pecados, mas, estavam errados em não reconhecer 
Jesus como Deus.
....uma logica irresistível (vs.23,24). Havia entre os rabinos uma crença de que um homem só poderia 
ser curado depois de ser perdoados seus pecados, pois eles pensavam que toda doença fosse devido 
ao pecado (Jo 9:2), primeiro vem o perdão depois a cura.
Jesus curou o paralitico como demonstração de seu poder para perdoar, e assim os seus críticos foram 
apanhados pela sua própria crença. Já que Jesus curou o homem de paralisia, logo, o homem está 
perdoado e se ele está perdoado, então, Jesus acabou de exercer uma obra que é prerrogativa 
exclusiva de Deus. Logo Ele é Deus.
Lc 5:18-20... Aqueles que vão a Jesus.
O paralitico foi alvo do amor de seus amigos e da graça de Jesus, os amigos o levaram e o deixaram aos 
pés de Jesus e Jesus o perdoou e o curou. O que nos podemos fazer?... O que Jesus pode fazer?... Jesus 
chamou o paralítico de filho e ordena que tenha bom animo.  
Lc 5: 24-26... O milagre da vida daqueles que vão a Jesus.
O homem teve cura física, emocional, espiritual, foi restaurado a sua família.
Hoje Deus quer fazer o mesmo conosco no restaurar por completo, sejamos amigos e tenhamos 
amigos que no levem a Jesus, quando estamos esmagados, doente por causa dos nossos pecados.
Lucas 5:27 - 6:1-5 – A mensagem libertadora do Evangelho.
A religião judaica era legalista, os lideres colocavam fardos pesados sobre ombros do povo, nesse 
cenário a mensagem libertadora do Evangelho chega com Jesus.
1. Os rejeitados são aceitos. Lc 5:27-30

2. A graça de Deus é para os que se consideram pecadores. Lc 5:31-32

O arrependimento não é fácil para os respeitáveis e os justos aos seus olhos.
3. O Evangelho de paz nos chama a celebração. Lc 5:33-35

4. Esse mesmo Evangelho nos chama para uma nova vida. Lc 5:36-39

5. Ele liberta os prisioneiros do legalismo. Lc 6: 1-5

Os discípulos não estão fazendo algo ilícito. Dt 23:24-25
O conhecimento da palavra de Deus nos livra do legalismo. 1Sm 21:1-6; Lv 24:9
O homem vale mais do que cerimonias religiosas
Jesus traz liberdade – O legalismo asfixia e mata as pessoas, mas o governo de Cristo traz: Paz, 

Alegria e Justiça no Espírito Santo.



Reconciliar as pessoas com ela mesma, 
com os outros e com Deus.

Leia, Entenda e Compartilhe
→O que aconteceu na semana passada pelo qual você é grato?

REUNIÃO DE DISCIPULADO - Nº 16 / Ano I        
Quem é você?

Um discipulo de Cristo

Qual a sua missão?

Um grupo de irmãos (ãs) que decidiram voluntariamente se reunir uma vez por semana para: Agradecer a Deus pelos 
seus feitos, Confessar suas dificuldades, Redescobrir as Escrituras Sagrada e Serem motivados a viver os 

Mandamentos de Cristo.

→O que você fará sobre o que aprendeu?

→Quais desafios você enfrenta em sua vida, família ou comunidade?

Ele é...
→O que você aprendeu sobre Deus nesta passagem?
Nós somos...
→O que aprendemos sobre as pessoas nesta passagem?
Eu vou...
→Como sua vida mudará quando você colocar essa passagem em prática?

→Leia a passagem das Escrituras.  Releia, conte novamente e considere os detalhes.

Leitura e discussão da Bíblia (Lucas 6:6-11)

→Como você obedeceu, compartilhou e atendeu às necessidades da
 reunião da semana passada?

Você pode...
→Quem você conhece que precisa ouvir isso? (Seja específico)
Servir um ao outro...
→Como podemos ajudar com um desafio que você está enfrentando?

Usado com a permmissão de finalcommand.com



FÁCIL DE LER, ENTENDER E COMPARTILHAR: EVANGELHO DE LUCAS 

GIOVANNI VANTUIL DE ALMEIDA

Minha oração é que Deus ilumine seus olhos, toque seu coração, inflame sua  alma e leve você a Jesus o Senhor e 
Salvador; O Cristo, nele há esperança.
Lucas 6:6-11
Porque Jesus ia a sinagoga?
Lc 6:6 ... Jesus não veio quebrar a lei, mas cumprir. Por isso frequentava a sinagoga, e 
quando lá, ele: ensinava, adorava, sondava os corações, confrontava os críticos e 
ajudava as pessoas. (v.8-10)
.... Neste episódio havia um homem de mão ressequida... Rendido ao complexo de 
inferioridade e incapacitado de trabalhar, Jesus alivia o seu sofrimento, restaura sua 
autoestima e devolve a sua saúde. O sábado foi estabelecido por causa do homem e não 
o homem por causa do sábado (Mc 2:27). Qualquer homem ali, salvaria uma ovelha no 
sábado, então por que não salvar um homem criado à imagem de Deus?
Vamos pensar agora nos críticos...
Lc 6:7... os escribas e fariseus... Eles estavam lá, não para ensinar, que era o dever deles 
mas para: fiscalizar Jesus. Por isso Jesus os confrontavam (v.9).
.... É licito fazer o bem... ou mal? 
.... Salvar... ou deixa-la perecer?
O sábado é tempo oportuno como todos os demais dias da semana para a prática do 
bem e a defesa da vida. Os escribas e os fariseus, estavam preocupados com o dia, 
enquanto Jesus com as pessoas.
Lc 6:11... encheram de furor e discutiam entre si como lhe tirariam a vida (Mc 3:9). Eles 
decidem fazer o mal e matar Jesus, “tira-lhe a vida”, quebrando assim a lei do sábado, 
projetando seus erros em Jesus, que optou em fazer o bem e salvar.
Observe agora o homem da mão ressequida.
Lc 6:6... Ele sofria de uma deficiência severa, sua mão direita estava inativa e 
ressequida... Causa perdida, um problema insolúvel..., mas não para aquele que é 
também Senhor do sábado: Jesus.
Observe que Jesus dá três ordens para sarar os traumas emocionais e curar sua 
enfermidade física.
1. Levanta-te v.6:8... Ele precisou admitir publicamente sua deficiência, somente os que 
reconhecem suas necessidades são tocados por Jesus.
2. Vem para o meio... O homem deveria mostrar a todos, a sua real situação.
3.  Estenda a mão v.6:10...  Agora a fé precisa ser exercitada, a fé crê no impossível e 
torna realidade aquilo que não existe.
Lc 6:10... e a mão lhe foi restaurada... Quando obedecemos a Jesus pela fé, nossas 
deficiências desaparecem. 
Quais são suas deficiências que Jesus precisa tocar para você ser uma pessoa livre e 
abençoado?



Reconciliar as pessoas com ela mesma, 
com os outros e com Deus.

Leia, Entenda e Compartilhe
→O que aconteceu na semana passada pelo qual você é grato?

REUNIÃO DE DISCIPULADO - Nº 17 / Ano I        
Quem é você?

Um discipulo de Cristo

Qual a sua missão?

Um grupo de irmãos (ãs) que decidiram voluntariamente se reunir uma vez por semana para: Agradecer a Deus pelos 
seus feitos, Confessar suas dificuldades, Redescobrir as Escrituras Sagrada e Serem motivados a viver os 

Mandamentos de Cristo.

→O que você fará sobre o que aprendeu?

→Quais desafios você enfrenta em sua vida, família ou comunidade?

Ele é...
→O que você aprendeu sobre Deus nesta passagem?
Nós somos...
→O que aprendemos sobre as pessoas nesta passagem?
Eu vou...
→Como sua vida mudará quando você colocar essa passagem em prática?

→Leia a passagem das Escrituras.  Releia, conte novamente e considere os detalhes.

Leitura e discussão da Bíblia (Lucas 6:12-16)

→Como você obedeceu, compartilhou e atendeu às necessidades da
 reunião da semana passada?

Você pode...
→Quem você conhece que precisa ouvir isso? (Seja específico)
Servir um ao outro...
→Como podemos ajudar com um desafio que você está enfrentando?

Usado com a permmissão de finalcommand.com



FÁCIL DE LER, ENTENDER E COMPARTILHAR: EVANGELHO DE LUCAS 

GIOVANNI VANTUIL DE ALMEIDA

Minha oração é que Deus ilumine seus olhos, toque seu coração, inflame sua  alma e leve você a Jesus o Senhor e 
Salvador; O Cristo, nele há esperança.
Lucas 6:12-16 - A escolha dos apóstolos 
Jesus tinha muitos discípulos mas escolheu doze para serem apóstolos. Discípulo é um 
aprendiz: apóstolo é um enviado com uma missão.
Eles foram os instrumentos para receberem a revelação de Deus, inspirados por Deus para o 
registro das escrituras. Não há sucessão apostólica, quando morreram não tiveram sucessores: 
um apostolo precisava ter visto Cristo ressurreto (1Co 9:1), ter tido comunhão com Cristo (At 
1:21-22) e ter sido chamado pelo próprio Cristo (Ef 4:11). Eles receberam poder especial para 
realizar milagres com prova de sua credencial (At 2:43; 5:12; 2Co 12:12; Hb 2:1-4).
O apostolado foi restrito aos 12 e depois a Paulo e não foi estendido a mais ninguém, não há 
mais apóstolos hoje em dia. Jesus não escreveu livros, nem ergueu monumentos e nem fundou 
instituições, ele discípulou pessoas do modo mais eficaz para perpetuar seu ministério, a 
existência da igreja prova a eficiência da sua decisão.
Observe alguns pontos importantes deste texto:
- A importância da oração na escolha v.12.
- A importância da comunhão com Jesus para o desempenho da liderança v.13.
- A importância da unidade da liderança apesar das adversidades 6:14-16.
Jesus escolheu pessoas diferentes, os doze são um retrato da família de Deus. Ela é composta 
de pessoas diferentes, de lugares diferentes, de profissões e ideologias diferentes, são pessoas 
limitadas, complicadas e imperfeitas que frequentemente descordam sobre muitos assuntos.
Havia no grupo de Jesus um empregado de Roma (Levi ou Mateus), até um nacionalista que 
defendia guerrilha contra Roma (Simão, o Zelote). Esse grupo tão heterogêneo aprendeu a 
viver sob o senhorio de Cristo e tornou-se uma benção para o mundo.
Pedro um homem que falava sem pensar.
Tiago e João, eles eram explosivos, temperamentais, chamados de filhos do trovão.
André, foi ele que levou seu irmão Pedro a Jesus e foi ele que falou para Natanael sobre Jesus.
Felipe, cético e racional.
Bartolomeu, preconceituoso é o Natanael (Jo 1:46).
Mateus, coletor de impostos.
Tomé, coração incrédulo.
Tiago, filho de Alfeu e Tadeu nada sabemos sobre esses dois, a não ser que faziam parte do 
grupo dos doze.
Simão, o Zelote, nacionalista, radical.
Judas Iscariotes, ocupou o cargo de confiança, tesoureiro e o administrador dos recursos 
financeiros, mas ladrão, traidor.
Todos nós temos limitações, mas Jesus pode transformar Pedro num ousado pregador, João o 
explosivo no discípulo do amor, Tomé num homem crente. 
Cristo pode usar gente como você e eu em sua obra.



Você pode...
→Quem você conhece que precisa ouvir isso? (Seja específico)
Servir um ao outro...
→Como podemos ajudar com um desafio que você está enfrentando?

Usado com a permmissão de finalcommand.com

→O que você fará sobre o que aprendeu?

→Quais desafios você enfrenta em sua vida, família ou comunidade?

Ele é...
→O que você aprendeu sobre Deus nesta passagem?
Nós somos...
→O que aprendemos sobre as pessoas nesta passagem?
Eu vou...
→Como sua vida mudará quando você colocar essa passagem em prática?

→Leia a passagem das Escrituras.  Releia, conte novamente e considere os detalhes.

Leitura e discussão da Bíblia (Lucas 6:17-19)

→Como você obedeceu, compartilhou e atendeu às necessidades da
 reunião da semana passada?

Reconciliar as pessoas com ela mesma, 

com os outros e com Deus.

Leia, Entenda e Compartilhe

→O que aconteceu na semana passada pelo qual você é grato?

REUNIÃO DE DISCIPULADO - Nº 18 / Ano I        

Quem é você?

Um discipulo de Cristo

Qual a sua missão?

Um grupo de irmãos (ãs) que decidiram voluntariamente se reunir uma vez por semana para: Agradecer a Deus pelos 

seus feitos, Confessar suas dificuldades, Redescobrir as Escrituras Sagrada e Serem motivados a viver os 

Mandamentos de Cristo.



FÁCIL DE LER, ENTENDER E COMPARTILHAR: EVANGELHO DE LUCAS 

GIOVANNI VANTUIL DE ALMEIDA

Minha oração é que Deus ilumine seus olhos, toque seu coração, inflame sua  alma e leve você a Jesus o Senhor e 

Salvador; O Cristo, nele há esperança.

Lucas 6:17-19 - Jesus anuncia a sua mensagem.

6:17-19... Jesus desce do monte com os apóstolos e encontra numa planície muitos discípulos e 
grande multidão do povo, procedentes de todas à Judeia, Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidom. Essas 
pessoas estavam desejosas para ouvir Jesus e necessitados de serem curados por ele. Todos 
procuravam tocá-lo, porque dele saia poder. Jesus curou a todos, inclusive aos atormentados por 
espíritos imundos. 
Jesus passou a noite toda orando, ao descer do monte, dele saia poder.
6:20... Bem-aventurado os pobres... Jesus se preocupa com os pobres... Mas aqui são aqueles que 
nada apresentam perante Deus, que se consideram miseráveis e carentes de auxilio perante Deus, que 
não esperam outra ajuda senão unicamente a que vêm de Deus.
Aqueles que buscam a riqueza e os prazeres do mundo terão nessas coisas toda a sua recompensa, 
porém, aqueles que buscam as coisas lá do alto, mesmo privado das riquezas deste mundo, receberão 
uma recompensa eterna.
6:21... os que tendes fome... e sede de justiça... os que choram... por causa do pecado pessoal e dos 
outros, por causa da tragédia que sofrem.
6:22-23... os perseguidos... “não é o sofrimento, mas a causa do sofrimento, que faz o mártir.
Por causa de que ou quem estamos sofrendo?
6:24-26 – Os quatros ais.

...dos ricos, dos fartos, aos que agora riem e aos que são louvados por todos.
É claro que Jesus não está condenando aqui a riqueza e a fartura em si. A riqueza não é pecado nem a 
pobreza é virtude, há ricos piedosos e pobres ímpios, há ricos generosos e pobres avarentos. O que 
Jesus condena são os ricos que só tem dinheiro, que fazem dele o seu deus, a razão de sua segurança e 
de sua alegria, que não sentem necessidade de Deus.
...os fortes são aqueles que estão cheios de justiça própria. 
...os que rides... são as risadas maldosas, que odeia a justiça e deleita na injustiça. 
...os falsos profetas recebiam aclamações de todos (Jr 5:31).
6:27-36 – O padrão dos discípulos de Jesus.

Amar, fazer o bem, bendizer, orar, oferecer a outra face, deixar levar, doar, tratar como quereis ser 
tratados, emprestar sem querer receber, ser bondoso mesmo com os ingratos e maus e ser 
misericordioso.
6:37-42 – Julgar é proibido aos cristãos.

6:43-45... A árvore e seus frutos, a boca e o coração.
Os frutos revelam a natureza das árvores, como as palavras revelam o que está cheio o coração. O que 
tem no seu coração?
6:46-49... a fé sem obediência e morta.
Ouça e pratique, dois edificadores, o que acontece a eles na hora da crise que é inevitável. Como ficam 
suas casas?
Teologia e ética, doutrina e vida, ortodoxia e piedade andam juntos.



Reconciliar as pessoas com ela mesma, 

com os outros e com Deus.

Leia, Entenda e Compartilhe

→O que aconteceu na semana passada pelo qual você é grato?

REUNIÃO DE DISCIPULADO - Nº 19 / Ano I        

Quem é você?

Um discipulo de Cristo

Qual a sua missão?

Um grupo de irmãos (ãs) que decidiram voluntariamente se reunir uma vez por semana para: Agradecer a Deus pelos 

seus feitos, Confessar suas dificuldades, Redescobrir as Escrituras Sagrada e Serem motivados a viver os 

Mandamentos de Cristo.

→O que você fará sobre o que aprendeu?

→Quais desafios você enfrenta em sua vida, família ou comunidade?

Ele é...
→O que você aprendeu sobre Deus nesta passagem?
Nós somos...
→O que aprendemos sobre as pessoas nesta passagem?
Eu vou...
→Como sua vida mudará quando você colocar essa passagem em prática?

→Leia a passagem das Escrituras.  Releia, conte novamente e considere os detalhes.

Leitura e discussão da Bíblia (Lucas 7:1-35)

→Como você obedeceu, compartilhou e atendeu às necessidades da
 reunião da semana passada?

Você pode...
→Quem você conhece que precisa ouvir isso? (Seja específico)
Servir um ao outro...
→Como podemos ajudar com um desafio que você está enfrentando?

Usado com a permmissão de finalcommand.com



FÁCIL DE LER, ENTENDER E COMPARTILHAR: EVANGELHO DE LUCAS 

GIOVANNI VANTUIL DE ALMEIDA

Minha oração é que Deus ilumine seus olhos, toque seu coração, inflame sua  alma e leve você a Jesus o Senhor e 

Salvador; O Cristo, nele há esperança.

Lucas 7:1-10 - Uma grande fé e um grande milagre 

7:1... Jesus está concluindo o sermão do monte (7:1), vamos relembra-lo? Você lembra das bem-aventuranças? Dos 
aís? De sermos diferentes? De tomar cuidado com o juízo temerário? Que a boca fala o que está no coração? Que a 
teologia e a ética, doutrina e vida, ortodoxia e piedade andam juntos? Se sim, podemos continuar.
7:2... um homem com uma grande necessidade, quem era o centurião? Esse em especial não permite que as 
demandas de seu trabalho endurecessem seus corações. Ele era amigo do povo e amava o servo que estava a seu 
serviço, esse servo caiu gravemente enfermo. Estava a morte. Mt 8:6... Senhor o meu criado jaz em casa de cama, 
paralítico, sofrendo horrivelmente.
O amor desse centurião pelo seu escravo era apenas uma ferramenta viva, sem nenhum direito, seu dono podia 
maltrata-lo e mata-lo.
7:3... ouvindo falar... Jesus... (envia alguns anciãos judeus), pedindo-lhe que viesse curar seu servo, ele não dá 
ordem, exige, suplica – a única solução para o seu problema era Jesus.
7:4-5... Ele é digno... é amigo... Edificou a sinagoga... esse centurião, embora fosse um pagão de nascimento e 
exercia uma profissão odiada pelos judeus, era um homem piedoso, temente a Deus, que desfrutava de boa 
reputação entre o povo.
7:7-8... um homem com grande humildade. Não sou digno que entre em minha casa. Quem é digno de Jesus?
7:7-8... um homem de fé? Porque? Reconhece que Jesus tem uma autoridade maior que a sua, basta uma ordem.
7:9... um homem de grande elogio. ...admirou-se Jesus dele... e ... disse, afirmo que nem mesmo em Israel achei fé 
como está.
7:10... o servo fora curado, a cura foi imediata e completa, mesmo sentindo que não era digno de receber Jesus em 
sua casa, o honra recebendo e reconhecendo-o como Senhor.
Lucas 7:11-17 – A caravana da vida e a caravana da morte.

Jesus socorre não apenas o centurião romano, mas também se compadece da viúva de Naum.  Vemos neste 
episódio o encontro de dois grupos, a caravana da vida e a caravana da morte, de dois filhos únicos, Jesus, o 
unigênito do pai, vivo destinado a morrer, e o filho da viúva, morto, destinado a viver. De dois sofredores, a viúva 
enlutada e Jesus, o homem de dores: e de dois INIMIGOS, a morte o último inimigo a ser vencido e Jesus que 
matou a morte e arrancou o seu aguilhão.
7:13... pense na viúva, sem marido, sem filho, seu mundo desabou. Jesus enxerga a nossa...dor... aflição e lágrimas.
7:14... Jesus triunfa sobre a morte.
7:15... Jesus devolve a esperança.
7:16,17... Jesus é proclamado publicamente como o PROFETA DE DEUS.
7:18-35... Os conflitos de homem de Deus.
7:18-20... A dúvida que atormenta o coração.
Como conciliar as maravilhas que Jesus opera: Com a dolorosa situação que nos atinge?
A urgente necessidade que sofremos, pelas expectativas não correspondidas?
7:21-23.... Pense em duas coisas:
1. O que Jesus não disse?

2. O que Jesus fez?

Jesus é o Messias, prega para os ouvidos e corações. Como?
7:24-30... Quem é João Batista?
Um homem que não se dobra diante das circunstâncias adversas (7:24), nem pelas seduções do poder 7:25, 
preparado por Deus para uma grande obra (7:28), Bem-sucedido em seu ministério 7:29-30.
Cuidado em rejeitar Jesus 7:31-34. Como Jesus comprou aquela geração?
Jesus andava entre o povo, identificando-se com as pessoas comuns e pregando uma mensagem de salvação 
repleta de graça. 
O que as pessoas falavam de João e de Jesus?



Reconciliar as pessoas com ela mesma, 
com os outros e com Deus.

Leia, Entenda e Compartilhe
→O que aconteceu na semana passada pelo qual você é grato?

REUNIÃO DE DISCIPULADO - Nº 20 / Ano I        

Quem é você?

Um discipulo de Cristo

Qual a sua missão?

Um grupo de irmãos (ãs) que decidiram voluntariamente se reunir uma vez por semana para: Agradecer a Deus pelos 
seus feitos, Confessar suas dificuldades, Redescobrir as Escrituras Sagrada e Serem motivados a viver os 

Mandamentos de Cristo.

→O que você fará sobre o que aprendeu?

→Quais desafios você enfrenta em sua vida, família ou comunidade?

Ele é...
→O que você aprendeu sobre Deus nesta passagem?

Nós somos...
→O que aprendemos sobre as pessoas nesta passagem?

Eu vou...
→Como sua vida mudará quando você colocar essa passagem em prática?

→Leia a passagem das Escrituras.  Releia, conte novamente e considere os detalhes.

Leitura e discussão da Bíblia (Lucas 7:36-50)

→Como você obedeceu, compartilhou e atendeu às necessidades da
 reunião da semana passada?

Você pode...
→Quem você conhece que precisa ouvir isso? (Seja específico)

Servir um ao outro...
→Como podemos ajudar com um desafio que você está enfrentando?

Usado com a permmissão de finalcommand.com



FÁCIL DE LER, ENTENDER E COMPARTILHAR: EVANGELHO DE LUCAS 

GIOVANNI VANTUIL DE ALMEIDA

Minha oração é que Deus ilumine seus olhos, toque seu coração, inflame sua  alma e leve você a Jesus o Senhor e 
Salvador; O Cristo, nele há esperança.

Lucas 7:36-50 - A mulher pecadora diante do Salvador
Jesus não apenas aceitava a hospitalidade de publicanos e pecadores, mas também aceitava 
convite de fariseus. Ele comia com pecadores e também com fariseus, pois todos igualmente 
precisavam da palavra de Deus.
7:36... Um dos fariseus... seu nome era Simão. Ao que parece ele não foi hospitaleiro com 
Jesus. Sua motivação de convidar Jesus para o jantar era apanhar Jesus numa cilada ou 
encontrar alguma razão para acusá-lo.
7:36-38... A mulher aos pés do Salvador, vamos notar algumas características na vida dessa 
mulher.
1. Essa mulher não tem nome, mas tem fama, fama de pecadora.
2. No conceito de Simão, essa mulher era um caso perdido, uma pessoa irrecuperável, indigna 
de receber atenção. 
7:37... uma reputação reprovada... sua fama na cidade é de pecadora... possivelmente era uma 
prostituta, sua vida uma tragédia, sua conduta era uma vergonha e seu desprezo era total.
7:37-38 Uma postura humilde.
Essa mulher pega um vaso de alabastro com unguento, prostra-se aos pés de Jesus, chora, 
unge com unguento e beija seus pés num gesto de humildade e arrependimento, tendo uma 
atitude extravagante.
7:39-43... o fariseu não tem coragem de criticar Jesus a viva voz, mas o censura nas recamaras 
secretas de seu coração. Para corrigir sua postura, Jesus conta uma parábola esclarecedora, 
terminando a parábola Jesus pergunta aos fariseus: Qual dos devedores lhe amará mais (v.42)? 
Jesus elogia o fariseu, o que isto nos ensina?
7:44-50..Jesus perdoa pecados porque ele é Deus.
Simão não via a mulher e sim seus pecados, ele não demonstra arrependimento nem aceita o 
arrependimento da mulher. O que vemos neste episódio?
1. Um grande arrependimento 7:44-46
2. Um grande amor e perdão
3. Um grande Salvador 7:48-49
4. Uma grande salvação 7:50
Jesus oferece a mulher sua graça, que perdoa e seu amor que devolve a paz.
Ela era prisioneira e saiu livre
Ela entrou condenada e saiu salva, justificada.
Ela é salva da prisão da culpa e do seu passado pecaminoso. 
Seu passado foi apagado e seu presente transformado, seu futuro glorioso está garantido.
Em um mundo de homens em um banquete de homens, uma mulher desprezada é colocada 
como exemplo de fé, arrependimento e dedicação.
Que grande milagre, Jesus salvou essa mulher de seus pecados e a transformou numa nova 
criatura, Jesus continua fazendo esse milagre e quer fazer em sua vida e na minha.



Você pode...
→Quem você conhece que precisa ouvir isso? (Seja específico)
Servir um ao outro...
→Como podemos ajudar com um desafio que você está enfrentando?

Usado com a permmissão de finalcommand.com

→O que você fará sobre o que aprendeu?

→Quais desafios você enfrenta em sua vida, família ou comunidade?

Ele é...
→O que você aprendeu sobre Deus nesta passagem?
Nós somos...
→O que aprendemos sobre as pessoas nesta passagem?
Eu vou...
→Como sua vida mudará quando você colocar essa passagem em prática?

→Leia a passagem das Escrituras.  Releia, conte novamente e considere os detalhes.

Leitura e discussão da Bíblia (Lucas 8:1-21)

→Como você obedeceu, compartilhou e atendeu às necessidades da
 reunião da semana passada?

Reconciliar as pessoas com ela mesma, 
com os outros e com Deus.

Leia, Entenda e Compartilhe
→O que aconteceu na semana passada pelo qual você é grato?

REUNIÃO DE DISCIPULADO - Nº 21 / Ano I        

Quem é você?

Um discipulo de Cristo

Qual a sua missão?

Um grupo de irmãos (ãs) que decidiram voluntariamente se reunir uma vez por semana para: Agradecer a Deus pelos 
seus feitos, Confessar suas dificuldades, Redescobrir as Escrituras Sagrada e Serem motivados a viver os 

Mandamentos de Cristo.



FÁCIL DE LER, ENTENDER E COMPARTILHAR: EVANGELHO DE LUCAS 

GIOVANNI VANTUIL DE ALMEIDA

Minha oração é que Deus ilumine seus olhos, toque seu coração, inflame sua  alma e leve você a Jesus o Senhor e 
Salvador; O Cristo, nele há esperança.
A importância da palavra de Deus – Lucas 8:1-21
8:1-3... Jesus... andava de cidade em cidade... pregando e anunciando o evangelho do reino de 
Deus... Ele praticou aquilo que Ele ordenou a igreja... e os doze iam com Ele.
Conversem sobre o conteúdo da pregação e das apoiadoras. Os quais prestavam assistência 
com os seus bens? Quem era essas mulheres: Maria chamada Madalena (Jesus havia 
expulsado sete demônios, com um passado obscuro e terrível. Joana, mulher de Cuza, 
procurador de Herodes. Suzana (uma dama da corte) e muitas outras.
Como as mulheres podem apoiar a obra de Deus nos dias de hoje?
8:4-15... A receptividade da palavra.
... O método de Jesus é uma janela aberta para uns e uma porta fechada para outros.
... Vejamos quatro tipos de solo ou quais são as diferentes atitudes em relação a palavra de 
Deus.
1. O coração endurecido. 8:4,5,12 (Ez 33:33)
2. O coração superficial. 8:6,13
3. O coração ocupado. 8:7,14
4. O coração frutífero. 8:15
Que tipo de coração temos sido?
8:16-18... O poder iluminador da Palavra.
1. Devemos proclamar aos outros as verdades do Reino (v.16).
• A verdade jamais pode ficar escondida (v.17).
• Nós devemos refletir o que ouvimos (v.18).
• Nós devemos fazer uso diligente dos privilégios espirituais (v.25).
8:19-21... o privilégio de ouvir e PRATICAR a palavra.
“Satanás não se importa muito com o fato de aprendermos verdades bíblicas desde que não 
vivamos de acordo com elas. A verdade que permanece na mente é apenas acadêmica e não 
chegará ao coração se não for praticada pela vontade. ” 
A mãe de Jesus e seus irmãos preocupados com o bem-estar, em virtude da esmagadora 
demanda do seu ministério, foram ao seu encontro. Alguns achavam que ele estava louco (Mc 
3:21).
Nesse momento Jesus aproveita o ensejo para concluir seu ensino sobre a supremacia da 
palavra dizendo: “Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a 
praticam. 
Qualquer pessoa pode ser a mãe e os irmãos de Jesus, Como?
• Ouvindo a palavra e praticando-a 
Com isso Jesus não está desmerecendo sua família de sangue, mas estava sim, enaltecendo 
privilégios ainda maior, o privilégio de ouvir e praticar a palavra de Deus.
Mais importante que ter feito parte da família de sangue de Jesus é participar de sua família 
espiritual e ser membro da família de Deus. “Os familiares espirituais lhe estão mais próximo 
que os parentes de sangue. ”
Qual o devido valor você dá a sua família? E a família de Deus?



Você pode...
→Quem você conhece que precisa ouvir isso? (Seja específico)
Servir um ao outro...
→Como podemos ajudar com um desafio que você está enfrentando?

Usado com a permmissão de finalcommand.com

→O que você fará sobre o que aprendeu?

→Quais desafios você enfrenta em sua vida, família ou comunidade?

Ele é...
→O que você aprendeu sobre Deus nesta passagem?
Nós somos...
→O que aprendemos sobre as pessoas nesta passagem?
Eu vou...
→Como sua vida mudará quando você colocar essa passagem em prática?

→Leia a passagem das Escrituras.  Releia, conte novamente e considere os detalhes.

Leitura e discussão da Bíblia (Lucas 8:22-39)

→Como você obedeceu, compartilhou e atendeu às necessidades da
 reunião da semana passada?

Reconciliar as pessoas com ela mesma, 
com os outros e com Deus.

Leia, Entenda e Compartilhe
→O que aconteceu na semana passada pelo qual você é grato?

REUNIÃO DE DISCIPULADO - Nº 22 / Ano I        

Quem é você?

Um discipulo de Cristo

Qual a sua missão?

Um grupo de irmãos (ãs) que decidiram voluntariamente se reunir uma vez por semana para: Agradecer a Deus pelos 
seus feitos, Confessar suas dificuldades, Redescobrir as Escrituras Sagrada e Serem motivados a viver os 

Mandamentos de Cristo.



FÁCIL DE LER, ENTENDER E COMPARTILHAR: EVANGELHO DE LUCAS 

GIOVANNI VANTUIL DE ALMEIDA

Minha oração é que Deus ilumine seus olhos, toque seu coração, inflame sua  alma e leve você a Jesus o Senhor e 
Salvador; O Cristo, nele há esperança.

Lucas 8:22-39 – O Poder de Jesus sobre a criação e sobre os demônios.

8:22-25 – Algumas lições importantes?
1. As tempestades da vida são inesperadas
2. As tempestades da vida são perigosas
3. As tempestades da vida são surpreendentes
Algumas perguntas:
1. Como conciliar a obediência a Cristo com a tempestade?
2. Como conciliar a tempestade com a presença de Jesus? (v.21)
3. Como conciliar a tempestade com o sono de Jesus? (v.23)
As grandes perguntas feitas nas tempestades da vida (vs. 24,25).
1. A informação dos discípulos a Jesus (v.24).
2. A pergunta de Jesus aos discípulos (v.25).
Porque devemos ter fé e não medo durante as tempestades da vida? (v.22).
1. A promessa de Jesus.
2. A presença de Jesus.
3. A paz de Jesus
Ele dormia porque descansava totalmente na providencia do pai e porque sabia que a tempestade 
seria uma grande lição na vida dos discípulos.
4. O poder de Jesus.
A pergunta dos discípulos (v.25).
A intervenção soberana de Deus, às vezes acontece quando todos os recursos humanos acabam. O 
extremo é a oportunidade de Deus.
O poder de Jesus sobre os demônios: O Gadareno. (Lc 5:16-34).
Satanás roubou tudo de precioso que aquele homem possuíra: família, liberdade, saúde física e 
mental, dignidade, paz e decência. 
Como Satanás continua hoje em dia roubando das pessoas?
Como? Conversem sobre o assunto. Pense nas obras que as pessoas estão fazendo. Como essas obras 
as destroem? 
8:27-29... O que a sociedade pode fazer pelas pessoas?
O máximo que a sociedade pôde fazer por esse homem foi tira-lo de circulação e envia-lo para o 
deserto, afastando-o da família e da cidade.
8:29-39... O que Jesus faz pelas as pessoas? Libertou esse homem da escravidão demoníaca.
8:35-36... Jesus devolveu a essa homem dignidade da vida.
8:38-39... Jesus dá a esse homem uma grande missão, o primeiro campo missionário deve ser a 
família. Por isso depois de atender os demônios e o povo rejeita o pedido do salvo, mas o comissiona 
para uma grande missão, ele prega não só para sua família, mas também para toda a região de 
Decápolis. Esse homem tronou o primeiro missionário entre os gentios, não esqueça só acaba quando 
Jesus fala acabou. Enquanto isto há esperança, todos já havia desistido deste homem, Jesus não. E 
Jesus não desistiu de você, e pode nos tornar seus missionários, em nossa casa e a outros lugares.



Reconciliar as pessoas com ela mesma, 
com os outros e com Deus.

Leia, Entenda e Compartilhe
→O que aconteceu na semana passada pelo qual você é grato?

REUNIÃO DE DISCIPULADO - Nº 23 / Ano I        
Quem é você?

Um discipulo de Cristo

Qual a sua missão?

Um grupo de irmãos (ãs) que decidiram voluntariamente se reunir uma vez por semana para: Agradecer a Deus pelos 
seus feitos, Confessar suas dificuldades, Redescobrir as Escrituras Sagrada e Serem motivados a viver os 

Mandamentos de Cristo.

→O que você fará sobre o que aprendeu?

→Quais desafios você enfrenta em sua vida, família ou comunidade?

Ele é...
→O que você aprendeu sobre Deus nesta passagem?
Nós somos...
→O que aprendemos sobre as pessoas nesta passagem?
Eu vou...
→Como sua vida mudará quando você colocar essa passagem em prática?

→Leia a passagem das Escrituras.  Releia, conte novamente e considere os detalhes.

Leitura e discussão da Bíblia (Lucas 8:40-56)

→Como você obedeceu, compartilhou e atendeu às necessidades da
 reunião da semana passada?

Você pode...
→Quem você conhece que precisa ouvir isso? (Seja específico)
Servir um ao outro...
→Como podemos ajudar com um desafio que você está enfrentando?

Usado com a permmissão de finalcommand.com



FÁCIL DE LER, ENTENDER E COMPARTILHAR: EVANGELHO DE LUCAS 

GIOVANNI VANTUIL DE ALMEIDA

Minha oração é que Deus ilumine seus olhos, toque seu coração, inflame sua  alma e leve você a Jesus o Senhor e 
Salvador; O Cristo, nele há esperança.

O poder de Jesus sobre a enfermidade e sobre a morte – Lucas 8:40-56

8:40.... Rejeitado pelos Gadarenos, recebido com a alegria por uma multidão em Cafarnaum.
8:41-42.... Jairo era líder na sinagoga... demonstra humildade... prostrando-se aos pés de 
Jesus... expressa sua dor... suplicou... pois tinha uma filha de doze anos... que estava à morte.
8:43-48.... Descreve o poder de Jesus sobre a enfermidade. 
8:43... Veja a dor desta mulher.
1. Um sofrimento prolongado.
2. Um sofrimento que gera desesperança.
3. Um sofrimento que destruía os seus sonhos.
4. Um sofrimento que produzia terríveis segregações: conjugal, social e religiosa.
8:44.... Os nossos problemas não apenas nos afligem; eles também nos arrastam aos pés de 
Jesus, mesmo quando parecem insolúveis, ainda podemos ter esperança.
Quando chamamos a atenção de Jesus? (PENSE e DIALOGUEM sobre o assunto).
8:43-48.... Muitos se aproximam de Cristo, mas poucos lhe chamam a atenção.
1. Essa mulher tocou em Jesus sob grandes dificuldades, secretamente, sob um senso de 
indignidade, humildemente em plena certeza de fé.
2. Aqueles que tocam em Jesus devem tornar isso conhecido aos outros (v.47)
8:48.... Agora, essa mulher podia voltar para casa livre, curada, perdoada e salva. Da mesma 
forma você pode ter as mesmas bênçãos que essa mulher obteve, se você se aproximar de 
Jesus e tocá-lo. 
8:40-42,49-56 – Jesus é a esperança dos desesperados.
1. Jairo vai a Jesus levando sua causa desesperadora. Vs.40-42.
2. Jesus vai a Jairo, levando esperança para seu desespero. Vs.49-56
A três palavras de Jesus que fazem toda a diferença.
• Não temas, crê somente. 8:50 – Fé.
• A criança não está morta, mas dorme. 8:52 – Esperança.
• Menina, levanta-te. 8:54 – Poder. 
3. Quando Jesus vai conosco não precisamos temer más notícias. 8:49-50
4. Quando Jesus está conosco não precisamos temer ou nos impressionar com os sinais da 
morte. 8:52-53
5. Quando Jesus está conosco a morte não tem a última palavra. 8:54-55
6. Quando Jesus vai conosco o choro da morte é transformado na alegria da vida. 8:56
Jesus é a esperança dos desesperançados, Ele mostrou isso para a mulher que não podia ser 
curada (8:43-48) e para o pai que recebeu a informação de que não poderia mais ser ajudado 
(8:49-56).
Coloque a sua causa também aos pés de Jesus, pois ele ainda caminha conosco e tem todo o 
poder para transformar o cenário de desesperança em celebração e grande alegria.



Você pode...
→Quem você conhece que precisa ouvir isso? (Seja específico)
Servir um ao outro...
→Como podemos ajudar com um desafio que você está enfrentando?

Usado com a permmissão de finalcommand.com

→O que você fará sobre o que aprendeu?

→Quais desafios você enfrenta em sua vida, família ou comunidade?

Ele é...
→O que você aprendeu sobre Deus nesta passagem?
Nós somos...
→O que aprendemos sobre as pessoas nesta passagem?
Eu vou...
→Como sua vida mudará quando você colocar essa passagem em prática?

→Leia a passagem das Escrituras.  Releia, conte novamente e considere os detalhes.

Leitura e discussão da Bíblia (Lucas 9:1-45)

→Como você obedeceu, compartilhou e atendeu às necessidades da
 reunião da semana passada?

Reconciliar as pessoas com ela mesma, 
com os outros e com Deus.

Leia, Entenda e Compartilhe
→O que aconteceu na semana passada pelo qual você é grato?

REUNIÃO DE DISCIPULADO - Nº 24 / Ano I        

Quem é você?

Um discipulo de Cristo

Qual a sua missão?

Um grupo de irmãos (ãs) que decidiram voluntariamente se reunir uma vez por semana para: Agradecer a Deus pelos 
seus feitos, Confessar suas dificuldades, Redescobrir as Escrituras Sagrada e Serem motivados a viver os 

Mandamentos de Cristo.



FÁCIL DE LER, ENTENDER E COMPARTILHAR: EVANGELHO DE LUCAS 

GIOVANNI VANTUIL DE ALMEIDA

Minha oração é que Deus ilumine seus olhos, toque seu coração, inflame sua  alma e leve você a Jesus o Senhor e 
Salvador; O Cristo, nele há esperança.

Lucas 9:1-45 -  Jesus chamou os 12 apóstolos primeiro para estarem com ele. 
Agora, envia-os para uma missão de casa em casa e de cidade em cidade.
9:1-2.... A comissão dos apóstolos, cura, libertação e pregação.
9:3-5.... A provisão dos apóstolos.
1. Jesus previu o serviço de proclamação da palavra e do cuidado pastoral.
2. Os que são enviados são equipados.
3. Que o ponto de partida de qualquer trabalho é a casa e a família. 
4. É necessário dá um testemunho decidido.
5. Devemos anunciar um evangelho claro.
6. Devemos impor as mãos e orar.
7. Que o objetivo final deve e precisa ser a conversão dos pecadores.
9:6.... A pregação dos apóstolos.
9:7-9... A confusão do povo.
9:10... O relatório dos apóstolos – A necessidade de prestarmos contas.
9:11.... A compaixão de Jesus.
9:12-17.... A multiplicação – Diante de uma necessidade qual tem sido a 
resposta que você tem dado.
9:18-19.... A falta de discernimento do povo sobre a pessoa de Jesus.
9:20.... O discernimento de Pedro sobre a pessoa de Jesus.
9:21-22.... Jesus revela seu propósito de vim ao mundo.
9:23-27.... O preço para ser um discipulado de Jesus.
• O discípulo conhece o preço do discipulado.
• O discipulado é um convite pessoal
• O discipulado é um convite para uma relação pessoal com Jesus.
• O discipulado é um convite para uma renúncia radical.
• Ele conhece a necessidade de renúncia. 
• O discipulado é um convite para uma caminhada dinâmica com Cristo.
• Ele não envergonha da sua relação com Jesus.
O maior desafio que todos nós temos é ser igual ao nosso mestre, por isso 
precisamos criar relacionamentos forte com outros discípulos que nos 
ajudam a aproximar ao máximo possível do caráter de Jesus.



Reconciliar as pessoas com ela mesma, 
com os outros e com Deus.

Leia, Entenda e Compartilhe
→O que aconteceu na semana passada pelo qual você é grato?

REUNIÃO DE DISCIPULADO - Nº 25/ Ano I        

Quem é você?

Um discipulo de Cristo

Qual a sua missão?

Um grupo de irmãos (ãs) que decidiram voluntariamente se reunir uma vez por semana para: Agradecer a Deus pelos 
seus feitos, Confessar suas dificuldades, Redescobrir as Escrituras Sagrada e Serem motivados a viver os 

Mandamentos de Cristo.

→O que você fará sobre o que aprendeu?

→Quais desafios você enfrenta em sua vida, família ou comunidade?

Ele é...
→O que você aprendeu sobre Deus nesta passagem?
Nós somos...
→O que aprendemos sobre as pessoas nesta passagem?
Eu vou...
→Como sua vida mudará quando você colocar essa passagem em prática?

→Leia a passagem das Escrituras.  Releia, conte novamente e considere os detalhes.

Leitura e discussão da Bíblia (Lucas 9:46-62)

→Como você obedeceu, compartilhou e atendeu às necessidades da
 reunião da semana passada?

Você pode...
→Quem você conhece que precisa ouvir isso? (Seja específico)
Servir um ao outro...
→Como podemos ajudar com um desafio que você está enfrentando?

Usado com a permmissão de finalcommand.com



FÁCIL DE LER, ENTENDER E COMPARTILHAR: EVANGELHO DE LUCAS 

GIOVANNI VANTUIL DE ALMEIDA

Minha oração é que Deus ilumine seus olhos, toque seu coração, inflame sua  alma e leve você a Jesus o Senhor e 
Salvador; O Cristo, nele há esperança.

Lucas 9:46-62 – Atitudes Perigosas
Vamos falar essa semana sobre alguns pilares da ética do Reino de Deus.
9:46-48.... – A falta de humildade.
9:46.... No Reino de Deus não há espaço para a autopromoção....  A ambição 
e o desejo dos discípulos soavam mal, sobretudo diante do que Jesus acabara 
de declarar para eles a respeito de seu sofrimento e morte.
9:47-48.... No Reino de Deus ser o menor é ser grande.... Ser grande no Reino 
de Deus é cuidar daqueles que são menos valorizados, daqueles que são mais 
carentes e mais necessitados. 
9:49-50.... A falta de tolerância.
O homem estava fazendo uma coisa boa, expulsando demônios da maneira 
certa em nome de Jesus, com resultado positivo e socorrendo uma pessoa 
necessitada. Mas mesmo assim João o proíbe. Temos que tomar cuidados 
com o orgulho de acharmos que somos os únicos salvos. 
9:50... Jesus repreende os discípulos e acentua que quem não é contra Ele é 
por Ele. Explore essas passagens (Nm 11:26-29; Fp 1:14-18).
9:51-56.... A agenda de Moisés e Elias com Jesus no monte da transfiguração 
foi sua partida “êxodo” para Jerusalém.
9:51-53.... A falta de hospitalidade dos samaritanos.
9:54-56.... A falta de amor dos discípulos... Jesus repreende Tiago e João, 
mostrando o propósito de sua vinda ao mundo.
9:57-62.... A falta de prioridade.
9:57-58.... Aqueles que têm uma motivação errada.
9:59-60.... Aqueles que têm prioridade errada.
9:61-62.... Aqueles que têm noção de tempo errada.
.... Jesus, lhe respondeu: Ninguém que tendo posto a mão no arado, olha 
para trás é apto a para o Reino de Deus.
O chamado do Reino de Deus precisa ter prioridade sobre todas as outras 
lealdades, pois o discípulo prioriza a obra do Reino, humildade, serviço, 
tolerância, hospitalidade, amor, prioridade são palavras de vida ao 
discípulo.



Você pode...
→Quem você conhece que precisa ouvir isso? (Seja específico)

Servir um ao outro...
→Como podemos ajudar com um desafio que você está enfrentando?

Usado com a permmissão de finalcommand.com

→O que você fará sobre o que aprendeu?

→Quais desafios você enfrenta em sua vida, família ou comunidade?

Ele é...
→O que você aprendeu sobre Deus nesta passagem?

Nós somos...
→O que aprendemos sobre as pessoas nesta passagem?

Eu vou...
→Como sua vida mudará quando você colocar essa passagem em prática?

→Leia a passagem das Escrituras.  Releia, conte novamente e considere os detalhes.

Leitura e discussão da Bíblia (Lucas 10:1-24)

→Como você obedeceu, compartilhou e atendeu às necessidades da
 reunião da semana passada?

Reconciliar as pessoas com ela mesma, 
com os outros e com Deus.

Leia, Entenda e Compartilhe
→O que aconteceu na semana passada pelo qual você é grato?

REUNIÃO DE DISCIPULADO - Nº 26/ Ano I        

Quem é você?

Um discipulo de Cristo

Qual a sua missão?

Um grupo de irmãos (ãs) que decidiram voluntariamente se reunir uma vez por semana para: Agradecer a Deus pelos 
seus feitos, Confessar suas dificuldades, Redescobrir as Escrituras Sagrada e Serem motivados a viver os 

Mandamentos de Cristo.



FÁCIL DE LER, ENTENDER E COMPARTILHAR: EVANGELHO DE LUCAS 

GIOVANNI VANTUIL DE ALMEIDA

Minha oração é que Deus ilumine seus olhos, toque seu coração, inflame sua  alma e leve você a Jesus o Senhor e 
Salvador; O Cristo, nele há esperança.

Evangelização, uma obra de consequências eternas – Lucas 10:1-24
Depois de pôr à prova aqueles que queriam segui-lo por motivações erradas, 
Jesus comissiona 70 dos seus seguidores para irem à sua frente nas cidades 
por onde passaria. Essa era uma missão honrosa, difícil e perigosa.
10:1-2... A importância do chamado.
10:1.... A preparação da obra. Jesus envia de dois em dois, pois é melhor 
serem dois que um. Quando um cai, outro o levanta.
10:3... Cordeiro para o meio de lobos... Isto é: A seara é grande, os 
trabalhadores são poucos, e o ambiente é hostil.
10:4.... Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias... não deveriam ocupar-
se prioritariamente com a provisão nem se distrair com agendas paralelas. “A 
ninguém saudais”. Nessa cultura, uma saudação era uma cerimonia elabora, 
envolvia muitas formalidades, talvez até mesmo uma rejeição, bem como 
longos atrasos. Uma pessoa que estivesse numa missão extremamente 
urgente podia ser dispensada dessas formalidades sem que fosse 
considerado rude. Tempo escasso, urgência pra missão, como estamos 
aplicando o nosso tempo?
10:5-7.... Os trabalhadores são enviados numa missão de paz, com uma 
mensagem de Paz. O lates foram e ainda são o lugar e a estratégia mais 
importante do Crescimento das Igrejas. Quando os lares abrem as portas para 
os amigos e vizinhos e evangelho se propaga entre as pessoas de Paz.
10:8-19.... A evangelização nas cidades.
10:8-9.... A aceitação do evangelho.
10:10-15.... A rejeição do evangelho.
10:16.... A autoridade dos trabalhadores.
Os trabalhadores não devem estar sobrecarregados com preocupações 
financeiras, devem se concentrar-se em sua tarefa, não devem trabalhar por 
ganância, escutar á palavra é uma grande responsabilidade; e é algo terrível 
rejeitar o convite do evangelho.
10:17-20.... A alegria dos trabalhadores enviados. 
10:21-24.... A alegria de Jesus, o enviador.
A alegremo-nos por ter o nosso nome no livro da vida, graças a Jesus nosso 
Salvador.



Reconciliar as pessoas com ela mesma, 
com os outros e com Deus.

Leia, Entenda e Compartilhe
→O que aconteceu na semana passada pelo qual você é grato?

REUNIÃO DE DISCIPULADO - Nº 27/ Ano I        

Quem é você?

Um discipulo de Cristo

Qual a sua missão?

Um grupo de irmãos (ãs) que decidiram voluntariamente se reunir uma vez por semana para: Agradecer a Deus pelos 
seus feitos, Confessar suas dificuldades, Redescobrir as Escrituras Sagrada e Serem motivados a viver os 

Mandamentos de Cristo.

→O que você fará sobre o que aprendeu?

→Quais desafios você enfrenta em sua vida, família ou comunidade?

Ele é...
→O que você aprendeu sobre Deus nesta passagem?

Nós somos...
→O que aprendemos sobre as pessoas nesta passagem?

Eu vou...
→Como sua vida mudará quando você colocar essa passagem em prática?

→Leia a passagem das Escrituras.  Releia, conte novamente e considere os detalhes.

Leitura e discussão da Bíblia ( Lucas 10:28-42)

→Como você obedeceu, compartilhou e atendeu às necessidades da
 reunião da semana passada?

Você pode...
→Quem você conhece que precisa ouvir isso? (Seja específico)

Servir um ao outro...
→Como podemos ajudar com um desafio que você está enfrentando?

Usado com a permmissão de finalcommand.com



FÁCIL DE LER, ENTENDER E COMPARTILHAR: EVANGELHO DE LUCAS 

GIOVANNI VANTUIL DE ALMEIDA

Minha oração é que Deus ilumine seus olhos, toque seu coração, inflame sua  alma e leve você a Jesus o Senhor e 
Salvador; O Cristo, nele há esperança.

Amor ao próximo – Lucas 10:28-42
A lei ao pé da letra ou a graça em ação?
10:25.... Interprete da lei... Por Jesus a prova... Apesar de ser um interprete da lei, seu 
entendimento era equivocado; sua motivação errada e sua teologia era: “Eu faço, por isso 
mereço”.
10:26... O que está escrito na lei? Como interpreta? O fato é que pelo padrão da lei, é 
impossível ao homem ser salvo, uma vez que a lei exige uma perfeita relação do homem com 
Deus e com o próximo. 
10:27.... Uma resposta comprometedora.
10:28.... Respondeste bem, faze isto e viverás.
10:29.... Querendo justificar-se.... Quem é o meu próximo.
10:30-35 – Jesus conta essa história para colocar os valores desse teólogo da lei de cabeça 
pra baixo.
10:30.... Os salteadores... Esse homem que desce de Jerusalém para a Judeia caiu nas mãos de 
salteadores, que roubaram tudo o que tinha, e ainda o machucaram e o deixaram semimorto a 
beira do caminho.
10:31-32.... A indiferença dos religiosos – Abandonaram o homem no seu sofrimento e em sua 
necessidade. 
10:33-35.... A misericórdia – Esse samaritano mesmo sendo odiado pelos Judeus, chega perto, 
aplica óleo e vinho nas feridas, tira-o do lugar de perigo, leva-o a uma hospedaria e ainda paga 
o seu tratamento.
10:36-37.... A aplicação de Jesus.
Quem é o meu próximo? Quem foi o próximo? O que usou de misericórdia para com ele?.... 
Vai e procede tu de igual modo (v.37).
Devemos ajudar os demais, ainda que tenham a culpa do que lhes sucedeu.
Qualquer pessoa, de qualquer mação, que está em necessidade é nosso próximo.
A ajuda ao próximo deve ser prática, portanto o que Jesus disse ao escriba, ele diz também a 
nós: “Vai tu é fazes o mesmo”. Se praticarmos essa instrução de Jesus o preconceito nacional, 
o ódio nacional, a inveja será banida do nosso meio.
Uma coisa só é necessária – Lucas 10:38-42
Jesus não viaja só como o homem da história anterior ele anda com os seus discípulos, cuidado 
ao andar sozinho não tendo ninguém para compartilhar suas lutas e necessidades.
10:38-39.... Maria assentou aos pés de Jesus para aprender, tire tempo essa semana para estar 
em humildade aos pés de Jesus.
10:40.... Marta agitada, inquieta, aflita... Servir a Cristo tornou-se um substituído de intimidade 
com Cristo, trabalho x Comunhão, sempre que o trabalho para Cristo nos priva da intimidade 
com Cristo, estamos fora da prioridade com Cristo. Marta estava ocupada demais.
10:41-42.... Jesus censura Marta. O confronto é pessoal, direto e intenso.
Tempo com Deus, oração e pregação: promove o Reino de Deus.



→Quais desafios você enfrenta em sua vida, família ou comunidade?

→Leia a passagem das Escrituras.  Releia, conte novamente e considere os detalhes.

→Como você obedeceu, compartilhou e atendeu às necessidades da
 reunião da semana passada?

FÁCIL DE LER, ENTENDER E COMPARTILHAR: EVANGELHO DE LUCAS 

Você pode...
→Quem você conhece que precisa ouvir isso? (Seja específico)
Servir um ao outro...
→Como podemos ajudar com um desafio que você está enfrentando?

Usado com a permmissão de finalcommand.com

→O que você fará sobre o que aprendeu?

Ele é...
→O que você aprendeu sobre Deus nesta passagem?
Nós somos...
→O que aprendemos sobre as pessoas nesta passagem?
Eu vou...
→Como sua vida mudará quando você colocar essa passagem em prática?

Leitura e discussão da Bíblia (Lucas 11:1-54)

Leia, Entenda e Compartilhe
→O que aconteceu na semana passada pelo qual você é grato?

REUNIÃO DE DISCIPULADO - Nº 28/ Ano I        

Quem é você?

Um discipulo de Cristo

Qual a sua missão?

Um grupo de irmãos (ãs) que decidiram voluntariamente se reunir uma vez por semana para: Agradecer a Deus pelos 
seus feitos, Confessar suas dificuldades, Redescobrir as Escrituras Sagrada e Serem motivados a viver os Mandamentos de 

Cristo.

Reconciliar as pessoas com ela mesma, com os 
outros e com Deus.



GIOVANNI VANTUIL DE ALMEIDA

Minha oração é que Deus ilumine seus olhos, toque seu coração, inflame sua  alma e leve você a Jesus o Senhor e 
Salvador; O Cristo, nele há esperança.

A. Oração – Lucas 11:1-13

Se Jesus Cisto, o homem perfeito e filho do Deus altíssimo, não abriu mão de uma vida de oração 
nos dias da sua carne, quanto mais nos que somos fracos.
11:1.... A importância da oração.
11:2-4.... Um modelo de oração.
1.Os interesses do céu devem ter prioridade aos interesses da terra.
2.Devemos pedir que Deus supra nossas necessidades diárias.
3..... Que nos perdoe os pecados .... Como?
4..... Que nos proteja e nos livre do mal.
11:5-8.... Necessidade de perseverarmos em oração.
11:9-13.... Não procure Deus somente quando surgem emergências, mantenha-se constante 
comunhão com ELE.
Se um pai humano da o melhor para o seu filho, certamente o pai celestial dará o Espirito Santo 
aquele que lhe pedirem.
B. O poder de Jesus sobre os demônios – Lucas 11-28
•A libertação do endemoniado v.14.
•A acusação dos adversários vs.15,16.
•A refutação de Jesus vs.17-22.
•A explicação de Jesus vs. 21,22.
•O perigo da neutralidade v.23.
•A grande ameaça vs. 24-26.
•A bem-aventurança vs. 27-28
Antes,  bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e as guardam.
C.Não desperdice as oportunidades – Lucas 11:29-36
Jesus usa três ilustrações para mostrar a seriedade das oportunidades.
1.Jonas – A morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo no confrontam vs. 29,30,32.
2.Salomão – A sabedoria de Jesus nos confronta Lc 11:31.
3.A luz – A palavra de Jesus nos confronta Lc 11:33-36.

D.Cuidado com a hipocrisia Lc 11:37-54
•Jesus revelou a insensatez do valorizar mais o exterior do que o interior vs 37-41.
•Jesus condenou os pecados dos fariseus vs42-52.
•Jesus suscitou a ira dos fariseus vs 53,54.

Infelizmente muitos ao ouvirem Jesus ficarão furiosos, pois acham nos dízimos, no legalismo, 
na injurias e na obstrução do conhecimento um salvo conduto para se justificarem diante de 
Deus.



Reconciliar as pessoas com ela mesma, 
com os outros e com Deus.

Leia, Entenda e Compartilhe
→O que aconteceu na semana passada pelo qual você é grato?

REUNIÃO DE DISCIPULADO - Nº 29/ Ano I        

Quem é você?

Um discipulo de Cristo

Qual a sua missão?

Um grupo de irmãos (ãs) que decidiram voluntariamente se reunir uma vez por semana para: Agradecer a Deus pelos 
seus feitos, Confessar suas dificuldades, Redescobrir as Escrituras Sagrada e Serem motivados a viver os 

Mandamentos de Cristo.

→O que você fará sobre o que aprendeu?

→Quais desafios você enfrenta em sua vida, família ou comunidade?

Ele é...
→O que você aprendeu sobre Deus nesta passagem?

Nós somos...
→O que aprendemos sobre as pessoas nesta passagem?

Eu vou...
→Como sua vida mudará quando você colocar essa passagem em prática?

→Leia a passagem das Escrituras.  Releia, conte novamente e considere os detalhes.

Leitura e discussão da Bíblia (Lucas 12:1-12)

→Como você obedeceu, compartilhou e atendeu às necessidades da
 reunião da semana passada?

Você pode...
→Quem você conhece que precisa ouvir isso? (Seja específico)

Servir um ao outro...
→Como podemos ajudar com um desafio que você está enfrentando?

Usado com a permmissão de finalcommand.com



FÁCIL DE LER, ENTENDER E COMPARTILHAR: EVANGELHO DE LUCAS 

GIOVANNI VANTUIL DE ALMEIDA

Minha oração é que Deus ilumine seus olhos, toque seu coração, inflame sua  alma e leve você a Jesus o Senhor e 
Salvador; O Cristo, nele há esperança.

O Fermento da Hipocrisia - Lucas 12:1-12
Os fariseus fazem propaganda de uma espiritualidade que não tinham, havia um abismo 
entre suas palavras e suas vidas.
12:1-3... mulheres aglomeradas para ouvir Jesus. Neste momento ele passou a falar 
especialmente a seus discípulos, alertando-os acerca da hipocrisia dos fariseus. A hipocrisia 
é uma grande insensatez, o encoberto será revelado; o escondido será exposto.
12:4-7.... A causa da hipocrisia é o medo. Quando temos medo do que os outros vão dizer 
de nós ou fazer contra nós, tentamos impressioná-los, a fim de obter sua aprovação.
12:4... Amigos é como Jesus via os discípulos e é assim que Ele nos vê. Como vencer o medo 
dos outros? Temendo a Deus. Por que? 
Inferno aqui é o lugar de tormento eterno, a palavra usada aqui é o GEENA, derivado do 
hebraico GE HINNPM, “o vale do Hinom”, um vale adjacente a Jerusalém onde, em dias 
passados crianças foram oferecidos em sacrifícios a Maloque (Lv 18:21; 1Rs 11:7). O rei 
Josias pôs fim a tudo isso (2Rs 23:10), mas o vale era considerado maldito (Jr 7:31). Nos 
tempos do novo testamento, o lugar era usado para depositar lixo, e sem dúvida. Um fogo 
sempre queimava ali.
As associações do termo fizeram que ele fosse um símbolo apropriado do tormento eterno 
do inferno.
O máximo que as pessoas podem nos tirar é a vida. Mas, Deus pode sentenciar as pessoas à 
perdição eterna.
12:8-9.... O remédio para a hipocrisia. Qual é?
12:10-12.... O que é a blasfêmia contra o Espirito Santo? É associar a Cristo aos demônios.
A palavra de Deus fala que uma pessoa pode Resistir (At 7:51), Ofender (Is 63:10), 
Entristecer (Ef 4:30) e apagar o Espirito Santo (1 Ts 5:19-20). Isso é diferente de blasfemar 
contra o Espirito Santo. Qualquer pecado pode ser perdoado pelo contrição de 
arrependimento, mas a blasfêmia contra o Espirito Santo não é perdoada. 
Quem chama de satânico o que é divino comente esse pecado, Jesus conclui suas palavras 
que seus amigos não precisam temer a perseguição nem ficarem perplexos, sobre o que 
dizer nos interrogatórios aos quais serão submetidos, pois, se forem levados aos tribunais, 
o Espirito Santo nos ensinará como devemos responder (vs.11,12), devemos depender mais 
de Deus do que de nós mesmo.
12:31-21.... Cuidado com a avareza (Advertência, Insensatez, Tragédia).
12:23-24.... Cuidado com a ansiedade. 
Advertência (v.22), uma explanação (v.23), uma observação (vs.24-28), uma inquietação 
(vs.29,30), uma propriedade (v.31), uma herança (v.32) um investimento (vs.33,34).
Cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas.



Você pode...
→Quem você conhece que precisa ouvir isso? (Seja específico)

Servir um ao outro...
→Como podemos ajudar com um desafio que você está enfrentando?

Usado com a permmissão de finalcommand.com

→O que você fará sobre o que aprendeu?

→Quais desafios você enfrenta em sua vida, família ou comunidade?

Ele é...
→O que você aprendeu sobre Deus nesta passagem?

Nós somos...
→O que aprendemos sobre as pessoas nesta passagem?

Eu vou...
→Como sua vida mudará quando você colocar essa passagem em prática?

→Leia a passagem das Escrituras.  Releia, conte novamente e considere os detalhes.

Leitura e discussão da Bíblia (Lucas 12:35-59)

→Como você obedeceu, compartilhou e atendeu às necessidades da
 reunião da semana passada?

Reconciliar as pessoas com ela mesma, 
com os outros e com Deus.

Leia, Entenda e Compartilhe
→O que aconteceu na semana passada pelo qual você é grato?

REUNIÃO DE DISCIPULADO - Nº 30/ Ano I        

Quem é você?

Um discipulo de Cristo

Qual a sua missão?

Um grupo de irmãos (ãs) que decidiram voluntariamente se reunir uma vez por semana para: Agradecer a Deus pelos 
seus feitos, Confessar suas dificuldades, Redescobrir as Escrituras Sagrada e Serem motivados a viver os 

Mandamentos de Cristo.



FÁCIL DE LER, ENTENDER E COMPARTILHAR: EVANGELHO DE LUCAS 

GIOVANNI VANTUIL DE ALMEIDA

Minha oração é que Deus ilumine seus olhos, toque seu coração, inflame sua  alma e leve você a Jesus o Senhor e 
Salvador; O Cristo, nele há esperança.

Lucas 12:35-59 – A vida de Cristo.
Uma das maneiras mais importantes de uma pessoa se livrar do apego aos bens materiais e ao mesmo tempo da 
ansiedade e voltar sua atenção para a segunda vinda de Cristo.
12:35-40.... A necessidade da vigilância de Cristo.
- Esteja pronto para a vinda de Cristo.
- Alegre ao Senhor na sua vinda.
- Esteja atento, a vinda do Senhor será inesperada, como a chegada de um ladrão.
12:41-46.... A necessidade de fidelidade.
- O servo fiel será promovido na vinda do Senhor.
- O servo infiel será castigado na vinda do Senhor.
12:47-48.... A necessidade de punição.
12:49-53... A necessidade de divisão.
- O fogo do julgamento.
- O batismo do sacrifício.
- A divisão da família.
12:54-57.... A necessidade de desenvolvimento.
O que é essencial?
12:58-59.... A necessidade de diligencia.
Lucas 13:1-9 – Uma convocação ao arrependimento.
13:1,2,4.... Diante das tragédias da vida, tendemos a falar mais da morte dos outros do que da nossa própria condição 
diante de Deus.
13:1.... Galileus cujo o sangue Pilatos misturara com os sacrifícios.... Essa matança teria sido a blasfémia do tipo mais 
grotesco. Incidentes como esse inflamaram ódio dos judeus por Roma e finalmente levaram à rebelião e à destruição de 
Jerusalém em 70 d.C.
13:2.... Mais pecadores.... Muitos acreditaram que a desgraça e a morte repentina sempre significam desagrado divino. 
Presumia-se que aqueles que sofriam de modo incomum era, portanto, culpados.
 13:3.... Se, porém, não vos arrependeres... Ele chamou todos ao arrependimento. Ninguém pode garanti que terá 
tempo para se preparar para a morte, de modo que agora é a hora de arrependimento para todos.
.... Todos igualmente perecereis.... Essas palavras advertiram profeticamente a aproximação do castigo de Israel, que 
culminaram na catastrófica destruição de Jerusalém no ano 70 d.C.
13:4.... Silóe.... Uma área no estremo sul de Jerusalém. É evidente que uma das torres que sustentavam o aqueduto 
desmoronou, matando algumas pessoas... Tragédia é uma das maneiras de Deus nos chamar ao arrependimento.
13:3,5.... O arrependimento é o único escape da maior tragédia da vida.
13:6-9
13:6-7.... Aqueles a quem Deus outorga privilégios espirituais, deles Deus espera frutos.
13:8-9.... Nós só não pereceremos ainda por causa da misericórdia de Deus e da intercessão de Cristo. Não temos o 
direito de abusar da paciência de Deus.
13:10-17 - Um grande milagre.
Jesus tinha prazer em estar na casa de Deus. A mulher encurvada, a despeito de seu sofrimento, também não deixou de 
frequentar a sinagoga.
A enfermidade não era desculpa para impedi-la de ir à casa de deus. Ela se dirigia onde a palavra de Deus era honrada e 
onde o povo de Deus se reunia (vs.10-13).
O chefe da sinagoga, longe de se alegrar-se com a libertação e a cura dessa filha de Abraão, encheu-se de ira (v.14).
12:15-16.... Quando nossa visão é legalista e farisaica somos hipócritas.
 Vergonha e regozijo, o que queremos diante de jesus.



Reconciliar as pessoas com ela mesma, 
com os outros e com Deus.

Leia, Entenda e Compartilhe
→O que aconteceu na semana passada pelo qual você é grato?

REUNIÃO DE DISCIPULADO - Nº 31/ Ano I        

Quem é você?

Um discipulo de Cristo

Qual a sua missão?

Um grupo de irmãos (ãs) que decidiram voluntariamente se reunir uma vez por semana para: Agradecer a Deus pelos 
seus feitos, Confessar suas dificuldades, Redescobrir as Escrituras Sagrada e Serem motivados a viver os 

Mandamentos de Cristo.

→O que você fará sobre o que aprendeu?

→Quais desafios você enfrenta em sua vida, família ou comunidade?

Ele é...
→O que você aprendeu sobre Deus nesta passagem?
Nós somos...
→O que aprendemos sobre as pessoas nesta passagem?
Eu vou...
→Como sua vida mudará quando você colocar essa passagem em prática?

→Leia a passagem das Escrituras.  Releia, conte novamente e considere os detalhes.

Leitura e discussão da Bíblia (Lucas 13:1-9 )

→Como você obedeceu, compartilhou e atendeu às necessidades da
 reunião da semana passada?

Você pode...
→Quem você conhece que precisa ouvir isso? (Seja específico)
Servir um ao outro...
→Como podemos ajudar com um desafio que você está enfrentando?

Usado com a permmissão de finalcommand.com



FÁCIL DE LER, ENTENDER E COMPARTILHAR: EVANGELHO DE LUCAS 

GIOVANNI VANTUIL DE ALMEIDA

Minha oração é que Deus ilumine seus olhos, toque seu coração, inflame sua  alma e leve você a Jesus o Senhor e 
Salvador; O Cristo, nele há esperança.
Lucas 13:1-9 -  Uma Solene Convocação ao Arrependimento
13:1,2,4.... Diante das tragédias da vida, tendemos a falar mais da morte dos outros do que da nossa 
própria condição diante de Deus.
13:1,2.... As vítimas de um massacre.
13:4.... As vítimas de catástrofes naturais.
Será que aqueles que perecem são mais pecadores e mais culpados?
A resposta de Jesus é categórica: Não eram, Eu vo-lo afirmo se, porém, se não vos arrependerdes, todos 
igualmente, perecereis (Lc 13:3,5).
13:2,4.... Todos nós somos pecadores culpados. Independentemente do que nos acontece na vida ou na 
morte. Em vez de especular sobre a culpa dos outros devemos olhar para dentro de nós mesmos e 
enfrentar os nossos próprios pecados.
13:3,5.... O arrependimento é o único escape da maior tragédia da vida.
O pecado é pior do que um massacre e pior do que um desabamento, um produz morte física o outro a 
morte espiritual.... O pecado é a maior tragédia.
13:6,7.... Aqueles a quem Deus outorga privilégios espirituais, deles Deus espera frutos.
O texto em apreço nos apresenta cinco verdades claras:
1. As vantagens que a figueira possuía.
2. A expectativa do dono em relação a ela.
3. O desapontamento da sua expectativa.
4. A sentença que lhe foi dada.
5. A intercessão do viticultor.
A figueira aqui está em destaque, no meio da vinha, recebendo cuidados especiais.
Israel era a videira de Deus, plantada, cuidada, cultivada por ele, Deus separou Israel dentre as nações. 
Protegeu, abençoou e deu sua lei, suas promessas, seus milagres e seus profetas. De igual modo a nós, ele 
nos deu sua palavra, o evangelho, o seu Espírito, a sua presença, o seu poder. Ele espera de nós frutos 
espirituais.
“ A inutilidade é um convite ao desastre., seja útil, nada que se extrai pode sobreviver, doa-se.
13:8,9.... Nós só não perecemos ainda por cauda da misericórdia de Deus e da intercessão de Cristo.
13:9.... Não temos o direito de abusar da paciência de Deus, onde falta arrependimento, o juízo é 
inevitável.
13:10-17 Enquanto Jesus estava ensinando no templo, entra uma mulher, encurvada que passara dezoito 
anos olhando para o chão, atormentada.
13:13-13.... Um milagre majestoso, com gratidão pela sua cura, a mulher dava gloria a Deus, Satanás mais 
uma vez foi desmascarado e derrotado.
13:14.... Uma crítica impiedosa.
13:15,16.... Uma resposta corajosa.
13:17.... Um resultado glorioso.
13:18-35.... O avanço vitorioso do reino de Deus.
• O reino de Deus começou de forma humilde e despretensiosa.
• Grandes resultados desenvolvem-se a partir de pequenos começos v.19.
13:20,21.... A influência interior e invisível do reino de Deus,
13:22-30.... A porta estreita do reino de Deus.
12:31-35.... A coragem e a compaixão do profeta do reino.
A rejeição do reino da graça implica a exclusão do reino da glória.



Você pode...
→Quem você conhece que precisa ouvir isso? (Seja específico)

Servir um ao outro...
→Como podemos ajudar com um desafio que você está enfrentando?

Usado com a permmissão de finalcommand.com

→O que você fará sobre o que aprendeu?

→Quais desafios você enfrenta em sua vida, família ou comunidade?

Ele é...
→O que você aprendeu sobre Deus nesta passagem?

Nós somos...
→O que aprendemos sobre as pessoas nesta passagem?

Eu vou...
→Como sua vida mudará quando você colocar essa passagem em prática?

→Leia a passagem das Escrituras.  Releia, conte novamente e considere os detalhes.

Leitura e discussão da Bíblia (Lucas 14:1-35)

→Como você obedeceu, compartilhou e atendeu às necessidades da
 reunião da semana passada?

Reconciliar as pessoas com ela mesma, 
com os outros e com Deus.

Leia, Entenda e Compartilhe
→O que aconteceu na semana passada pelo qual você é grato?

REUNIÃO DE DISCIPULADO - Nº 32/ Ano I        
Quem é você?

Um discipulo de Cristo

Qual a sua missão?

Um grupo de irmãos (ãs) que decidiram voluntariamente se reunir uma vez por semana para: Agradecer a Deus pelos 
seus feitos, Confessar suas dificuldades, Redescobrir as Escrituras Sagrada e Serem motivados a viver os 

Mandamentos de Cristo.



FÁCIL DE LER, ENTENDER E COMPARTILHAR: EVANGELHO DE LUCAS 

GIOVANNI VANTUIL DE ALMEIDA

Minha oração é que Deus ilumine seus olhos, toque seu coração, inflame sua  alma e leve você a Jesus o Senhor e 
Salvador; O Cristo, nele há esperança.

Lucas 14:1-35 – Jesus na Casa de um Fariseu
A casa desse homem tornou-se o palco de um grande milagre e de profundos 
ensinamentos sobre a salvação e o preço do discipulado.
14:1-6... A demonstração da graça uma cura no sábado.
Um convite uma observação, um enfermo (a palavra “hidropisia” é uma doença na 
qual alguém tem acumulo de água internamente e as juntas incham-se devido aos 
fluidos – ataca os rins, fígado, sangue e coração.
Uma pergunta, uma cura. Observe: O sábado foi criado para o bem do homem, 
para fazer o bem e não o mal, para trazer alívio e não fardo. Foi criado para que as 
obras de Deus sejam realizadas na terra, e não para que o legalismo mortífero seja 
colocado como julgo pesado sobre os homens. Um contraponto [vs. 5,6].
14:7-14.... A demonstração de humildade e a motivação correta são imperativos no 
Reino de Deus.
14:15-24.... O banquete da salvação, foi preparado e é para todos. Desculpas que 
são dadas para não irem ao banquete.
1. Tenho coisas melhor para ver [v.18].
2. Tenho coisas melhor para fazer [v.19].
3. Tenho coisa melhor para desfrutar[v.20].
Os convidados recusam participar do banquete[vs18-20]. Nem sempre o que afasta 
os convidados da salvação são coisas más.
14:21-33.... Agora pobres, os aleijados os cegos e coxos são convidados, a ordem é 
encher a casa. Deus anseia em ver o pecador salvo, portas fechadas para corações 
fechados.
14:25-33....O discipulado, a renúncia para tomar posse da vida eterna.
• Renuncia aos laços familiares [vs. 25,26].
• Renuncia ao amor próprio [v.27].
• Avaliação do custo [vs.28-32].
A cruz precede a coroa, e o sofrimento precede a glória.
14:34-35.... O sal influência o meio onde está [v.34], o sal que perde o sabor perde 
a sua utilidade [v.35].
Quando um discípulo perde seu caráter cristão, torna-se imprestável e envergonha 
o nome de Cristo.


