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Quarto de Escuta Diário 
 

Aproveite os textos que você tem disponível no final de cada lição e peça 
a Deus que o oriente a entendê-los e faça essas anotações de cada um em 
um caderno. Esse será seu exercício espiritual e uma forma de entender o 

que Deus quer falar com você. E será também a sua memória para 
posterior consulta do resultado do seu quarto de escuta – seu 

relacionamento com o Senhor. 
Não se esqueça de sempre prestar contas ao seu discipulador. 

Ele poderá te orientar e ajudar. 
 

Texto Bíblico:___________________________     Data:___________  

 
A) Resuma o que o texto ensina: __________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
B) Diante do que o texto ensina, quais lições você aprendeu para sua vida 
pessoal? 
____________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
C) Escreva estes desafios para sua vida em forma de oração:  
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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“Portanto,  
vão e façam  
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de todas as nações” 
 
Mt 28.19 
 
 

A base bíblica da prática cristã 

VVooll11  



2 

Discípulo Vol 1 

UMA PALAVRA DE BOAS VINDAS 
 
“Vocês estudam as Escrituras Sagradas porque pensam que vão encontrar nelas 
a vida eterna. E são elas mesmas que dão testemunho a meu favor.”  João 5.39  
Caro amigo estudante,  
Desejamos dar-lhe os parabéns por sua decisão de estudar a Bíblia e conhecer 
melhor a Jesus Cristo. Esta é uma decisão que pode transformar inteiramente a 
sua vida. Temos a certeza de que esses estudos bíblicos vão abençoá-lo e a toda 
a sua casa. Este é o testemunho de muitas pessoas que chegaram a conhecer a 
Cristo através do estudo da Bíblia. 
 
Para um maior aproveitamento dos estudos, queremos deixar com você algumas 
sugestões importantes:  

• Tenha em mãos um lápis ou caneta e uma Bíblia. Caso você ainda não 
tenha uma Bíblia, o seu discipulador poderá providenciar uma; 

 
• Combine com o discipulador um horário e local onde vocês possam 

fazer o estudo sem pressa. Embora o tempo necessário seja menos de 
uma hora, é importante que seja utilizado com tranqüilidade;  

• Seja perseverante. Não permita que uma ou outra dificuldade lhe faça 
interromper os estudos. Você vai perceber que eles vão lhe ajudar a 
vencer essas dificuldades..  

Ao terminar os estudos, é bem provável que você queira ajudar outra pessoa, 
compartilhando o que aprendeu. Isso tem acontecido com freqüência, e é algo 
maravilhoso, tanto para quem ensina como para quem aprende.  
Agora é hora de começar a caminhada pela Bíblia. Esteja certo de uma coisa: 
Deus pode, Deus quer, e Deus vai abençoá-lo. Esta é a nossa oração. Deus o 
abençoe. 
 
INICIANDO O DISCIPULADO 
 
Você está recebendo a Série Discipulado CPV – Volume 1 com treze lições 
curtas, claras e objetivas. Além do texto de cada lição, vão ser necessárias duas 
Bíblias, uma para o Estudante, pessoa chave, importante, a quem Deus ama e 
quer abençoar, e a outra para o Discipulador.  
Discipulado é coisa séria. Só inicie se estiver disposto a pagar o preço: ir até o 
último estudo. Lembre-se: este Curso de Formação Bíblica é apenas o início. É 
preciso crescer mais na fé. O nosso manual é a Bíblia.  
Ao terminar de ser discipulado, você deve se preparar um pouquinho mais, e 
logo começar a fazer discípulos para Cristo: “De graça recebestes, de graça dai”. 
 
Depois de cada lição há uma lista de alguns textos bíblicos para você usar no seu 
“quarto de escuta”. É o seu momento diário de leitura e meditação que você tem 
para ouvir a voz do Senhor e desenvolver um relacionamento íntimo com Ele. 
 
Você vai perceber que os textos são todos da Bíblia. E é por isso, que abençoam 
tanto. A Palavra de Deus é viva, é eficaz, é penetrante e não volta vazia.  
Bom proveito, o alimento é bom! 
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Senhor Jesus quem disse que “o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei 
fora” (João 6.37). 
 
Com isto nós aprendemos que sempre há um lugar para nós ao lado de Cristo.  
 
Assim,  continuaremos pregando a Palavra de Deus, estudando-a para 
conhecermos o que Deus quer para nós, adorando ao Senhor de nossas vidas, 
vivendo e compartilhando o amor de Jesus e fazendo amizades profundas com as 
pessoas. 
 
Vamos fazer parte desse grande projeto de Deus? 
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Em obediência ao ensino de Cristo através das Escrituras, celebramos os dois 
sacramentos instituídos por ele: o batismo e a Ceia do Senhor. Cremos que estes 
sacramentos não têm poder em si mesmos mas que, quando são recebidos pela 
fé, Deus comunica a sua graça aos que crêem. O batismo é a demonstração 
visível da aliança feita entre Deus e nós e nossos filhos. 
Cremos que o que nos purifica de todos os pecados é o sangue de Jesus, e não a 
água.  
A Ceia do Senhor comemora e relembra a morte de Cristo em favor de nós. 
Cremos que não há nada de mágico no pão e no vinho, que continuam sendo o 
que são, mas que Deus nos alimenta espiritualmente quando participamos com 
fé deste sacramento. A Ceia do Senhor é aberta a todos os que confessam 
publicamente sua fé em Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. 
 
SOMOS PARTICIPATIVOS 
 
Cremos que Deus tem uma grande missão para a Sua igreja: ir ao mundo, fazer 
discípulos para Jesus e ensiná-los a seguir ao Senhor e a fazer novos discípulos, 
como está em Mateus 28.18-20. Por esta razão damos especial valor ao 
testemunho de vida de cada crente. O Senhor deseja a participação de todos 
nesta obra, e não apenas aos líderes. Estimulamos, portanto, o testemunho, a 
evangelização e o discipulado pessoal, a obra missionária e o serviço cristão aos 
necessitados. 
Cremos também que não estamos sós nessa tarefa e assim cooperamos e 
vivemos em comunhão com as demais igrejas evangélicas na divulgação do 
Evangelho de Jesus, pois o Corpo de Cristo não está dividido, mas é um só, com 
muitos membros. 
 
SOMOS PRÁTICOS 
 
Por crermos que a Bíblia é a Palavra de Deus, cremos que ela pode e deve ser 
aplicada na vida diária. Por este motivo, os nossos cultos de celebração a Deus, 
os núcleos e outras atividades buscam, através do estudo e reflexão, aplicar a 
Bíblia às situações de vida, no trabalho, na família, nos estudos, no lazer, etc. 
Nos núcleos semanais fazemos juntos uma aplicação da mensagem que vimos no 
domingo, assim, outros serão desafiados a obedecer à Palavra de Deus. 
 
SOMOS INCLUSIVOS 
 
Todos nós somos carentes do amor e do perdão de Deus. Por este motivo não 
privilegiamos esta ou aquela pessoa, e nem nos fechamos a ninguém. Foi o 
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COMUNIDADE PRESBITERIANA DE VIÇOSA 
 
NOSSA MISSÃO - Somos uma comunidade intencionalmente relacional 
comprometida em ser, para transformar cada pessoa em verdadeiro e frutífero 
discípulo de Jesus.  
 
BASE DO RELACIONAMENTO - Obter um coração sensível e apaixonado 
por Jesus, entrando todos os dias no “Quarto de Escuta” (Meditação diária na 
Bíblia e Oração - Intimidade com Deus), como começo, base ou o princípio de 
um relacionamento saudável, porque o chamado é para alguém (pessoal) e não 
para se ministrar ao outro. 
 
A CPV nasceu em grupos pequenos nas casas, numa região da cidade de Viçosa 
- MG, distrito de Silvestre onde reside mais de 10.000 pessoas, a partir da 
Primeira Igreja Presbiteriana de Viçosa.  
 
Estes grupos pequenos foram chamados desde o início de Núcleos, que 
funcionam sem interrupção desde 1993, até que se formou por iniciativa dos 
próprios moradores em 18 de junho de 2000, um Ponto de Pregação.  
 
Tornou-se Congregação em fevereiro de 2001, organizando-se em Igreja pelo 
Presbitério Zona da Mata Norte - PZMN em 4 de dezembro de 2004. Por isto a 
data comemorativa do aniversário da CPV foi sempre dia 18 de junho. 
 
A cultura de núcleos nas casas veio crescendo de forma natural, com a 
estruturação e metodologia desenvolvida pelo Ministério Igreja em Células do 
Brasil - MIC, com sede em Curitiba-PR (www.celulas.com.br), na coordenação 
geral do Pr. Robert M. Lay (Menonita), tendo também o apoio inicial da Oitava 
Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, através do missionário e ex-aluno do 
CEM - Centro Evangélico de Missões, Cácio Evangelista da Silva, além do 
Conselho da Igreja de Viçosa, como plantadora.  
 
Depois da experiência de ter multiplicado o núcleo algumas vezes, o líder pode 
orientar com eficácia até 3 ou 5 núcleos. Os núcleos são de geração integrada, 
por ajuntar toda a família e amigos, separando no momento da edificação as 
crianças até 12 anos para promover a fixação do princípio Bíblico aplicado na 
Escola Dominical que funciona no horário do culto às 18h15.  
 
O Ministério Infantil (até 12 anos) utiliza o material pedagógico que suporta a 
aplicação lúdica de um princípio Bíblico em 3 repetições de formas diferentes na 
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semana: 1. Na ED, durante o Culto com o facilitador; 2. Em casa com e pelos 
Pais; e, 3. No núcleo em escala entre os Pais durante o momento da Edificação.  

As “Portas de Entradas” para os amigos são as mais diversas: Homens de 
Palavra orando e discutindo finanças, empreendedorismo e outros assuntos; 
Casais; Luar de Oração no quiosque da igreja (Terreno onde será construída a 
futura sede); Passeios e caminhadas ecológicas; Ajuntamentos  de  “panelas” 
para almoços, churrascos, lanches e outras comemorações.  
 
A “Série Discipulado CPV” funciona em qualquer dia e horário, dependendo do 
interesse de cada um com seu orientador ou discipulador e serve para ensinar a 
Bíblia e suas doutrinas básicas; ensinar uma vida comprometida e dependente de 
Jesus e dar uma base teológica mínima para os futuros líderes de núcleos, além 
de contemplar assuntos atuais e contemporâneos.  
 
Os núcleos se encontram na grande Celebração aos domingos às 18h15, 
representando um momento festivo dos Núcleos para o serviço e adoração a 
Deus.  
 
A CPV vem apoiando 5 famílias membros da Igreja em ministérios mono e 
transculturais, como profissionais e missionários fazedores de tendas na Escócia, 
Chapadão do Sul em MS, Aracajú em SE e no projeto Amanajé no Amazonas. 
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ESTUDO Nº 13 – A NOSSA IDENTIDADE 
 
Queremos deixar com você, neste último estudo 
uma síntese do que nós, a Comunidade 
Presbiteriana de Viçosa, somos e como procuramos 
seguir a Jesus e viver na prática, o que temos 
estudado até aqui. 
 
SOMOS CRISTÃOS HISTÓRICOS 

 
A Comunidade Presbiteriana de Viçosa, faz parte da Igreja Presbiteriana do 
Brasil, que por sua vez faz parte da Igreja de Cristo sobre a face da terra. Nossa 
fé está baseada nos ensinos de Jesus Cristo e dos apóstolos, e proclamamos o 
senhorio de Jesus sobre tudo e sobre todos. 
Fundamentada nos mesmos princípios de fé da Igreja do Novo Testamento, a 
igreja presbiteriana nasceu durante o movimento da Reforma Protestante do 
século XVI, iniciado com Martinho Lutero, na Alemanha, e foi estabelecida na 
Europa pelo trabalho de João Calvino. 
 
SOMOS BÍBLICOS 
 
Nós cremos e aceitamos a Bíblia como Palavra de Deus. Afirmamos que 
somente a Bíblia pode mostrar a vontade de Deus para a nossa vida e, por isso, é 
a única regra plenamente válida para a nossa fé e nossa prática. Consideramos 
falsa qualquer doutrina ou atitude que possa contrariar o ensino da Palavra de 
Deus. 
Como cristãos bíblicos, reconhecemos como fundamentais os seguintes 
princípios das Escrituras: 
• Há um único Deus, vivo e atuante, que subsiste em três pessoas – Pai, Filho e 
Espírito Santo – que são iguais em sua essência e digno de todo louvor e 
adoração; 

• Jesus Cristo, o Filho de Deus, fez-se carne e viveu entre nós, morrendo na 
cruz pó nossos pecados sendo, por isso, salvador de todo aquele que confia 
nele; 

• Após ser morto e sepultado, Jesus Cristo ressuscitou de entre os mortos e foi 
elevado aos céus; 

• Jesus Cristo enviou o Espírito Santo para habitar naqueles que lhe pertencem, 
seu povo escolhido, a sua Igreja; 

• No fim desta era, que não sabemos quando se dará, Cristo retornará glorioso 
para levar os que são seus, julgar o mundo e estabelecer o seu Reino eterno. 
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(   ) Às vezes não consigo controlar minha raiva. 
(   ) Eu tenho problema com medo e ansiedade 
(   ) Já pensei ou tenho pensado em suicídio. 
(   ) Já estive envolvido com homossexualismo. 
(   ) Já traí meu cônjuge. 
(   ) Não acho totalmente errado ter um caso extraconjugal. 
(   ) Não vejo nenhum problema em praticar sexo antes do casamento 
(   ) Eu fui abusado sexualmente, mentalmente ou emocionalmente 
(   ) Eu sou viciado em pornografia (revistas, livros, internet...) 
(   ) Eu tive experiências decepcionantes com igrejas no passado. 
(   ) Já estive envolvido com ocultismo 
(   ) Eu tenho o costume de reservar tempo todos os dias para leitura bíblica e 
oração. 
(   ) Eu tenho dificuldade em concentrar-me quando estou orando 
(   ) Eu estou disposto a estudar a Bíblia a fundo 
(   ) Eu quero aprender a compartilhar a minha fé com os meus amigos e 
familiares. 
(   ) Eu consigo compartilhar a minha fé com facilidade. 
 
Deseja mencionar alguma outra coisa que julga importante? 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
________________________________________________________________
____________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________ 
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ESTUDO Nº 1 – NOSSO ALIMENTO ESPIRITUAL 
 

O nosso organismo precisa de alimento para se manter sadio. 
Sem o mínimo necessário ele adoece e pode morrer. Deus 
também providenciou o alimento para o nosso crescimento 
espiritual sadia – a sua Palavra. Através do estudo regular da 
Bíblia você poderá compreender melhor a vontade do Senhor 
para a sua vida e receberá orientações seguras para a vitória 
no seu dia-a-dia. 

A Bíblia é uma biblioteca contendo 66 livros divididos em 2 Testamentos: 
Antigo e Novo. 
 
Antigo Testamento – 39 livros 
PENTATEUCO        HISTÓRICOS 
Gênesis           Josué 
Êxodo           Juízes 
Levítico           Rute 
Números           I e II Samuel 
Deuteronômio         I e II Reis 
             I e II Crônicas 
             Esdras 
             Neemias 
             Ester 
 
POÉTICOS         PROFETAS MAIORES 
Jó             Isaías 
Salmos           Jeremias 
Provérbios          Lamentações de Jeremias 
Eclesiastes          Ezequiel 
Cantares           Daniel 
 
PROFETAS MENORES 
Oséias   Naum    
Joel    Habacuque 
Amós    Sofonias 
Obadias   Ageu 
Jonas    Zacarias 
Miquéias   Malaquias 
Novo Testamento – 27 livros 
 
EVANGELHOS        HISTÓRICO      
Mateus           Atos dos Apóstolos 
Marcos 
Lucas 
João 
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CARTAS DE PAULO      CARTAS GERAIS 
Romanos           Hebreus 
I e II Coríntios         Tiago 
Gálatas           I e II Pedro 
Efésios           I, II e III João 
Filipenses          Judas 
Colossenses 
I e II Tessalonicenses 
I e II Timóteo 
Tito 
Filemom 
 
PROFÉTICO 
Apocalipse 
 
A pessoa central, do começo ao fim, é Jesus Cristo. No Velho Testamento Ele 
foi profetizado; nos Evangelhos Ele esteve presente; em Atos Ele foi 
proclamado; nas Epístolas Ele foi conhecido por muitos; e no Apocalipse Ele é 
predominante. 
 
1. O que nos diz II Timóteo 3.16 sobre a utilidade da Bíblia para a nossa vida? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
2. E qual o objetivo final de toda essa utilidade, segundo o v.17?  
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
3. Quando os saduceus (uma seita judaica) argumentaram com Jesus dizendo 
que não há ressurreição, que disse Jesus (Mateus 22.29)? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
4. O que Jesus afirmou ser a Palavra de Deus em João 17.17? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
5. Resuma com suas próprias palavras, o que Hebreus 4.12 fala sobre o poder da 
Palavra de Deus.  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
As perguntas 6 a 8 estão baseadas no Salmo 119, o capítulo mais longo da Bíblia 
e que fala inteiramente sobre a Palavra de Deus. 
 

35 

Discípulo Vol 1 

• Porque você se tornou evangélico?____________________________ 
_______________________________________________________ 

• Você está trabalhando?________Há quanto tempo?______________ 
• Quantos empregos já teve?__________________________________ 
• Você tem dificuldade de se relacionar com as pessoas?____________ 
• Tem alguém que pode ser considerado seu inimigo?____________ 
_______________________________________________________ 

 
FAÇA UMA AVALIAÇÃO DA SUA VIDA. 
 
Marque com V(verdadeiro), F(falso) ou M (muitas vezes) 
(   ) Eu olho para o meu passado com gratidão e alegria. 
(   ) Se eu pudesse viver minha vida outra vez, eu gostaria de mudar meu 
passado. 
(   ) Eu sinto que a vida é preciosa. Estou me esforçando para viver o máximo 
que puder. 
(   ) Eu me relaciono bem com as outras pessoas, incluindo minha família e 
amigos. 
(   ) Eu não tenho problemas em resolver conflitos com os outros. 
(   ) Eu consigo construir relacionamentos íntimos, dando e recebendo amor. 
(   ) Muitas vezes não me sinto amado ou importante para os outros. 
(   ) Geralmente eu sou transparente. Não tenho medo de deixar que os outros me 
conheçam. 
(   ) Eu tenho medo de deixar que as pessoas conheçam coisas íntimas sobre 
mim. Eu acho difícil fazer amigos e compartilhar coisas íntimas. 
(   ) Dinheiro é a coisa mais importante em minha vida. 
(   ) Às vezes sinto que meu desejo por dinheiro/posses tem poder sobre mim. 
(   ) Na área financeira sou uma pessoa satisfeita. Com muito ou pouco, tenho 
aprendido a estar satisfeito com o que tenho. 
(   ) Eu encontro maior prazer em dar do que em receber. 
(   ) Meus valores ainda são uma mistura dos valores cristãos com os valores 
mundanos. 
(   ) Eu não tive um bom relacionamento com meus pais 
(   ) Eu tenho muita dificuldade em perdoar pessoas. 
(   ) Eu tenho muita dificuldade em perdoar a mim mesmo. 
(   ) Eu tenho um pecado ou mau hábito que me controla e não consigo me livrar 
dele. 
(   ) Eu tive muita dificuldade na área sexual. 
(   ) Eu tenho alguns vícios que ainda não consegui abandonar 
(sublinhe/mencione: glutonaria, jogo de azar, mentira, cigarro, bebida, drogas, 
álcool, ______________________________) 
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AVALIANDO SUA PRÓPRIA VIDA 
 

Para lhe ajudar na sua caminhada cristã, precisamos 
conhecê-lo melhor. Você também precisa se conhecer 
melhor e este questionário é uma ferramenta para você 
realizar uma espécie de “mapeamento” de sua própria 
vida. Sua experiência religiosa, familiar, relacional, 
emocional, etc. exercem muita influência no seu dia-a-
dia, na sua forma de pensar e agir. É preciso fazer uma 
avaliação de tudo isto para que uma boa caminhada rumo 

à maturidade cristã seja estabelecida. 
 
Não queremos constrangê-lo a preencher este questionário. Queremos apenas 
encorajá-lo. A pessoa que irá checar estas informações com você é idônea o 
suficiente para mantê-las em sigilo. O objetivo é lhe ajudar a perceber as áreas 
da sua vida que precisam ser trabalhadas. Para determinar onde você quer 
chegar, é preciso ter uma compreensão clara sobre onde você está hoje. 
 
Então, anime-se e vamos lá. Não existe resposta certa ou errada, aqui. Seja 
honesto com você mesmo e responda o que realmente é verdade. Entregue este 
questionário para o seu discipulador e converse com ele sobre as áreas da sua 
vida que você sente necessidade de mudanças, ainda. Não crie máscaras ou 
aparências. Seja você mesmo, com muita sinceridade. Todos nós temos falhas e 
precisamos reconhecê-las para que sejam trabalhadas. 
 
Que o Senhor o abençoe!! 
 
SOBRE O SEU PASSADO... 
 
• Há quanto tempo você é evangélico?________________________ 
• Qual o seu histórico religioso? 
(  ) Era católico:  (   ) Nominal       (   ) Ativo 
(  ) Era espírita. Que tipo de espiritismo?__________________ 
(  ) Estive envolvido com outros seguimentos religiosos. Quais? 
_______________________________________________________ 
(  ) Nunca fui religioso 
(  ) Outros:______________________________________________ 

 
• Qual a religião dos seus pais?________________________________ 
• Você tem parente evangélico? Quem?_________________________ 

7 

Discípulo Vol 1 

6. O v. 11 nos ensina a guardar a Palavra no coração. O que isto significa para 
você? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
E qual o objetivo de guardar a Palavra no coração? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
7. Que efeito tem a Palavra sobre aquele que está abatido (v.50)? 
________________________________________________________________ 
 
8. O que a Palavra é ou faz para nós, segundo os versículos abaixo? 
• v. 28 _________________________________________________________ 
• v. 9 __________________________________________________________ 
• v. 98,99 ______________________________________________________ 
• v. 105 ________________________________________________________ 

 
9. Qual é o grande desafio que recebemos em Tiago 1.22?  
________________________________________________________________ 
 
10. Que grande bênção é prometida àqueles que meditam falam e praticam as 
verdades da Bíblia, conforme Josué 1.8? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Através da sua Palavra Deus fala conosco. Através dela conhecemos sobre o seu 
assunto principal: JESUS CRISTO. É sobre Ele que estudaremos no dia 
___/___/___, às __________hs. Até nosso próximo encontro. 
 
QUARTO DE ESCUTA DIÁRIO 
 
Tiago 4.1-3; 
Mateus 7.7-11; 
Filipenses 4.6,7; 
Lucas 18.1-8; 
I Timóteo 2.1-5; 
Lucas 18.9-14 
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ESTUDO Nº 2 – QUEM É JESUS CRISTO? 
 

Certamente você já ouviu falar de Jesus Cristo. Não 
há quem se compare a ele na história da 
humanidade. Você está agora diante de um desafio: 
CONHECER DE PERTO A JESUS CRISTO. 
 
Como faremos para conhecê-lo, já que ele viveu há 
tanto tampo? É o próprio Jesus quem nos responde a 
esta pergunta. Leia em João 5.39 e responda qual a 

maneira mais certa de o conhecermos:   
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
A Bíblia (também chamada de Escrituras) foi escrita para nos apresentar o 
projeto de Deus para as nossas vidas. Conforme II Pedro 1.20-21, quem Deus 
usou para nos comunicar a sua vontade?  
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Agora vamos, examinando na Bíblia, conhecer quem é Jesus Cristo. 
 
1. Muitas pessoas que conheceram a Jesus deram o seu testemunho a respeito 
dele. O que disseram: 
 
• João Batista (João 1.29, 34)? 

________________________________________________________________ 
 
• Simão Pedro (Mateus 16.15, 16)? 

________________________________________________________________ 
 
• André (João 1.41)? 

________________________________________________________________ 
 
• Os samaritanos, que eram inimigos dos judeus (João 4.42)? 

________________________________________________________________ 
 
• O centurião (oficial do exército romano) que presenciou a morte de Jesus 
(Mateus 27.54)? 

________________________________________________________________ 
 
2. Não foram apenas os que conheceram a Jesus que deram testemunho sobre o 
seu caráter. O próprio Jesus tinha consciência de quem era. O que ele afirmou 
nos textos abaixo? 
 
• João 5.18 ______________________________________________________ 
• João 6.35 ______________________________________________________ 
• João 8.12 ______________________________________________________ 
• João 14.8,9 ____________________________________________________ 
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Esta é a resposta que Deus deseja ouvir de você, vinda do fundo de seu coração. 
Ele mesmo lhe dará condições de manter estes compromissos. Pense bem nisso, 
e coloque-se em oração diante do Senhor. Nos encontraremos dia ___/___/___, 
às _________hs. 
 
QUARTO DE ESCUTA DIÁRIO 
 
Atos 4.32-35; 
Colossenses 4.2-6; 
João 15.26,27; 
João 15.1-8; 
Romanos 10.13-15 
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7. Qual o instrumento poderoso que Deus nos oferece para um testemunho 
eficaz, segundo Hebreus 4.12,13? _____________________ 
__________________________________________________________ 
 
8. Ainda de acordo com o mesmo texto, descreva, com as suas palavras, por que 
esse instrumento é tão eficaz. 
__________________________________________________________ 
 
9. Lendo Atos 4.23-31, responda: 
 
a) Ao encontrarem barreiras para testemunhar de Cristo, o que os cristãos 
fizeram?____________________________________________ 
b) qual foi o pedido feito por eles? ______________________________ 
c) E qual foi o resultado dessa oração fervorosa? ___________________ 
__________________________________________________________ 
 
Testemunhar de Jesus Cristo é falar do que ele tem feito em sua vida e viver o 
que a sua Palavra ensina. Ao testemunhar assim, você estará fazendo novos 
discípulos para Jesus. Isto é o que você aprendeu nesse estudo: 
 
• Jesus nos convoca a sermos suas testemunhas e a fazermos novos discípulos 
para ele; 

• Para essa maravilhosa tarefa, ele nos forneceu todos os recursos necessários: 
a assistência do Espírito Santo, a sua Palavra e a oração. 

• O Senhor requer uma resposta e um compromisso de nossa parte. 
 
Como vimos, na nossa vida com Deus precisamos assumir compromissos, e este 
é o momento adequado para você reafirmar importantes decisões que, por certo, 
já tomou durante os estudos. 
 
Minhas decisões: 
 
• Confessar com a minha boca a Cristo como Senhor da minha vida, porque 
creio nele de todo o meu coração; 

• Buscar a cada dia maior comunhão com o meu Senhor, através do estudo da 
Palavra de Deus e da oração; 

• Integrar-me ao Corpo de Cristo, sendo batizado e participando da vida da 
igreja com outras pessoas; 

• Compartilhar a minha fé em Cristo com aqueles que ainda não o receberam 
como Senhor e Salvador, fazendo novos discípulos para Jesus. 
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3. O que disse Deus, o Pai (a “voz dos céus”), na ocasião do batismo de Jesus 
(Mateus 3.16,17)?  
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Após conhecermos os testemunhos bíblicos a respeito de Jesus, podemos 
perguntar: como isto pode influir na minha vida? Vejamos: 
 
4. Muitas pessoas desejam conhecer a Deus. Segundo Mateus 11.27 e João 1.18, 
qual a única forma de conhecermos a Deus Pai? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
5. Muitas pessoas desejam aproximar-se de Deus. Qual a única maneira de nos 
achegarmos ao Pai, conforme João 14.6? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
6. Muitas pessoas acham que é suficiente acreditar em Deus. Leia em Tiago 2.19 
e João 14.1e responda: acreditar em Deus é o bastante?  
________________________________________________________________ 
 
O que devemos fazer além de crer em Deus Pai? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
7. Segundo João 20.30, 31, porque as Escrituras nos revelam o que Jesus Cristo 
fez e quem ele é?  
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
8. Agora, diante de todos esses testemunhos, que tal você escrever com suas 
próprias palavras, sua opinião sobre quem é Jesus Cristo? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Em nosso próximo encontro daremos um passo adiante. Vamos estudar sobre o 
por quê da vinda de Jesus ao mundo. Você tem indagações sobre isso?  
 
Então nos encontramos dia ____/____/____, às _______hs. 
 
Até lá. 
 
QUARTO DE ESCUTA DIÁRIO 
 
Hebreus 1.1-4;  
João 14.1-9; 
João 3.14-18;  
Lucas 19.1-10 
João 1.1-14 
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ESTUDO Nº 3 – PARA QUE JESUS VEIO AO MUNDO? 
 

Em nosso encontro anterior, as Escrituras nos mostraram que 
Jesus é o Filho de Deus, o Messias o Salvador do mundo. 
 
Uma das coisas mais extraordinárias que a Bíblia nos revela 
acerca de Jesus é que ele sempre existiu. 
 
O que ele mesmo disse em João 8.58? 
_____________________________________________________ 

 
E o que diz João 1.2? 
________________________________________________________________ 
 
O nascimento de Jesus como um bebê foi a forma escolhida por Deus para 
enviar seu Filho ao mundo. O Filho é chamado de a encarnação de Deus. Isto 
nos faz perguntar o que o eterno Filho de Deus veio fazer no meio de seres 
humanos imperfeitos e limitados como nós? A Bíblia nos fala que ele veio 
apesar das nossas imperfeições, e mais exatamente por causa delas. 
 
1. Segundo Isaías 59.2, que conseqüência o pecado traz para as nossas vidas? 
________________________________________________________________ 
 
E segundo Romanos 6.23? 
________________________________________________________________ 
 
2. Leia Romanos 3.10,23 e responda: alguém pode escapar das conseqüências do 
pecado? ___________ Por quê? 
________________________________________________________________ 
 
3. Como Deus agiu para nos livrar das conseqüências do pecado? Veja em João 
3.17 e Romanos 5.18. 
________________________________________________________________ 
 
4. Conforme João 3.16, o que motivou Deus a agir em nosso favor?  
________________________________________________________________ 
 
5. Através de sua morte na cruz, o que Jesus tomou sobre si (I Pedro 2.24)? 
________________________________________________________________ 
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ESTUDO Nº 12 – VOCÊ, UMA TESTEMUNHA DE CRISTO 
 

Quando algo de bom acontece em nossa vida, nossa primeira 
reação é repartir a alegria com aqueles que convivem conosco. 
Esta é também a reação natural de quem se entrega a Cristo e 
desfruta as bênçãos desta nova vida: compartilhar com os 
outros. Mas isto, além de ser uma satisfação, é também uma 
responsabilidade que Deus nos confia, a mim e a você, 
discípulos de Jesus. 

 
POR QUE TESTEMUNHAR? 
 
1. Qual o chamado feito por Jesus aos seus novos discípulos (Mateus 
4.19)?_____________________________________________________ 
 
2. Que ordem Jesus dá (Marcos 5.18,19) ao homem que tinha sido libertado por 
ele?____________________________________________ 
 
3. Conforme Atos 4.18-20, por que os discípulos insistiam em falar de 
Jesus?____________________________________________________ 
 
4. Segundo I Pedro 3.15, qual deve ser nossa atitude quando formos interpelados 
sobre o motivo de nossa esperança?__________________ 
__________________________________________________________ 
 
OS RECURSOS QUE DEUS NOS DÁ 
 
Muitos cristãos se acham incapazes de testemunhar e fazer novos discípulos para 
Jesus Cristo. A timidez, o medo, a falta de maior experiência, às vezes nos 
trazem certa insegurança. Por conhecer como nós somos, Deus fornece as 
condições para um testemunho frutífero e bem sucedido. 
 
5. Conforme Atos 1.8, quem nos fornece o poder para o testemunho? 
__________________________________________________________ 
 
6. Qual a promessa de Jesus (Marcos 13.11) para quando precisarmos dar 
testemunho em uma hora difícil?_____________________________ 
__________________________________________________________ 
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• _______________________________________________________ 
• _______________________________________________________ 
• _______________________________________________________ 

 
14. Qual a missão principal da Igreja, segundo Mateus 28.18-20? 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
Hoje estudamos sobre a bênção de fazermos parte da Igreja de Cristo, 
participando de um núcleo de pessoas para compartilhar sua vida e sonhos. Você 
viu qual a missão principal da Igreja, e esta missão deve ser executada por mim 
e por você, membros do Corpo de Cristo. Este será exatamente o assunto do 
nosso próximo estudo: como podemos tomar parte na grandiosa tarefa de 
testemunharmos do nome de Jesus e fazermos discípulos para ele. Nos 
encontramos dia ___/___/___, às _________hs.  
Então até lá! 
 
 
 
 
QUARTO DE ESCUTA DIÁRIO 
 
Atos 1.6-8; 
I Coríntios 5.18-20; 
Salmo 96.1-3; 
Atos 4.5-20; 
Romanos 1.14-17 
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6. Aquela barreira que nos separava de Deus (Isaías 59.2) foi removida pela 
morte de Cristo em nosso lugar. O que I Pedro 3.18 diz que Jesus faz por nós por 
meio de sua morte?  
________________________________________________________________ 
 
7. Além de nos livrar das conseqüências do pecado, Jesus faz uma promessa 
maravilhosa em João 6.40. Ele diz que o que crê nele recebe 
_____________________________ e Jesus _____________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Resumindo o que estudamos hoje: 
 
• Nosso pecado nos separa totalmente de Deus; 
• O amor que Deus tem por nós o motivou a mandar seu Filho ao mundo; 
• Jesus morreu em nosso lugar, levando sobre si a culpa pelos nossos pecados, 
libertando-nos das conseqüências deles e nos religando a Deus; 

• Além disso, Jesus garante que seremos ressuscitados no último dia. 
 
Em nosso próximo encontro estudaremos que estas maravilhosas verdades 
podem ser aplicadas em nossa experiência e podem transformar totalmente a 
nossa vida. Não esqueça 
___/___/___, às ______hs. 
 
 
QUARTO DE ESCUTA DIÁRIO 
 
Lucas 5.29-32;  
João 3.17; 
Marcos 1.14m15;  
Atos 2.37-41; 
I Coríntios 15.1-11 
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ESTUDO Nº 4 – COMO POSSO SER SALVO? 
 

Jesus é o Filho de Deus, o Salvador do mundo! Ele morreu 
pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia 
(I Coríntios 15.2-4). Antes de expirar na cruz ele disse: Está 
consumado! Ele cumpriu perfeita e totalmente a sua missão. 
Deus providenciou, através de seu Filho, todos os recursos 
necessários para nos reaproximar dele. É isto que chamamos 
salvação. O que vamos estudar agora é como este presente de 
Deus pode ser uma realidade transformadora em nossa vida. 

 
1. Segundo Atos 3.19, qual é a primeira atitude a ser tomada para que nossos 
pecados sejam apagados? 
________________________________________________________________ 
 
2. Leia I João 1.9. Que promessa Deus faz aqueles que, arrependidos, confessam 
os seus pecados a Ele? 
________________________________________________________________ 
 
3. Qual a reação no céu quando alguém se arrepende e confessa os seus pecados 
(Lucas 15.7)? 
________________________________________________________________ 
 
4. Leia o Salmo 34.18. Onde está Deus em relação àqueles que têm o coração 
humilde?  
________________________________________________________________ 
 
5. E qual a atitude de Deus segundo o Salmo 51.17? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Além do arrependimento, é necessário um outro passo fundamental. 
 
6. O que o apóstolo Paulo respondeu em Atos 16.31, quando o carcereiro 
perguntou: que devo fazer para que seja salvo? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Crer em Jesus é bem mais que acreditar nas histórias sobre ele. Crer em Jesus é 
confiar nele ao ponto de dispor-se a segui-lo por toda a vida, entregando 
totalmente a sua vida a ele. 
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O batismo não salva, nem o ato da confissão de fé. Já estudamos que a salvação 
nos é dada mediante o arrependimento e a fé em Jesus. Entretanto, a Bíblia nos 
ensina que devemos confessar publicamente a nossa fé e sermos batizados. Estes 
atos nos identificam abertamente com a família de Deus, a Igreja. 
 
E DEPOIS? 
 
7. Que recomendação encontramos em Hebreus 10.25? _____________ 
__________________________________________________________ 
 
8. Dê as quatro atividades dos crentes congregados, mencionadas em Atos 2.42: 
• _______________________________________________________ 
• _______________________________________________________ 
• _______________________________________________________ 
• _______________________________________________________ 

 
Além do batismo, outro ato instituído pelo Senhor Jesus é a Santa Ceia, 
celebrada pela primeira vez durante a Páscoa, na última noite antes da morte do 
Senhor. Leia Mateus 26.26-30 e I Coríntios 11.23-26 para responder às 
perguntas 9 e 10. 
 
9. Qual o significado do pão e do vinho usados na Ceia do Senhor? 
________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
10. Qual o objetivo da celebração da Ceia do Senhor segundo os textos abaixo? 
• I Coríntios 11.24-25 (final) _________________________________ 

__________________________________________________________ 
• I Coríntios 11.26__________________________________________ 

__________________________________________________________ 
 
 
11. O que devemos fazer, segundo I Pedro 4.10?________________ 
__________________________________________________________ 
 
12. Sobre que compromisso nos fala II Coríntios 9.7,8? E como ele deve ser 
exercido?_______________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
13. Relacione as três características da Igreja em Tessalônica pelas quais o 
apóstolo Paulo dava graças a Deus. Veja em I Tessalonicenses 1.3 
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ESTUDO Nº 11 – A IGREJA, O CORPO DE CRISTO 
 
Como filho de Deus, um dos grandes privilégios dos quais 
você desfruta é o de pertencer à família de Deus (Efésios 
2.19), uma família com muitos irmãos (Colossenses 1.2). 
Esta família é a Igreja de Deus, formada por todos os que, 
de coração confessam o nome do Senhor Jesus Cristo. 
Neste estudo veremos como um novo crente pode tornar-

se parte de um grupo de pessoas que chamamos de igreja e porque deve fazer 
isso. 
 
1. Do que a Igreja é chamada em Colossenses 1.24? ________________ 
__________________________________________________________ 
 
2. Que papel desempenhamos individualmente na Igreja, segundo I Coríntios 
12.27? ____________________________________________ 
 
3. Qual a posição de Cristo em relação ao seu Corpo, conforme Colossenses 1.18 
(1ª parte)? ___________________________________ 
O que isto significa? _________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
COMO FAZER PARTE DA IGREJA? 
 
4. Após ter pregado um sermão em Jerusalém, como Pedro respondeu à pergunta 
daqueles que se mostraram tocados pela mensagem (Atos 2.38)? 
____________________________________________________ 
 
Que ato se seguiu a esta resposta? (vs. 39-41)______________________ 
__________________________________________________________ 
 
5. Que atitude foi tomada (Atos 8.12) por aqueles que aceitaram a Jesus por 
intermédio da pregação de Filipe? ___________________________ 
 
6. Leia Atos 8.26-40. Filipe explicou as Escrituras ao eunuco etíope e anunciou-
lhe a Jesus. Que iniciativa teve o próprio eunuco?__________ 
__________________________________________________________ 
 
Filipe, então, encorajou-o a fazer uma confissão oral de sua fé. Que confissão foi 
essa?__________________________________________ 
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7. Segundo Romanos 10.9,10, o crer com o coração vem acompanhado de algo 
muito importante. O que é? 
________________________________________________________________ 
 
8. Em Mateus 10.32, o que Jesus promete fazer por você se você confessar aos 
homens que agora é um discípulo dele?  
________________________________________________________________ 
 
9. Leia Mateus 6.24. O que Jesus fala sobre seguir a dois senhores? 
________________________________________________________________ 
 
Conforme esse texto nos ensina, para seguir a Jesus precisamos renunciar a 
qualquer consagração anterior, seja a algum “santo” ou “guia”, tão comuns nas 
tradições idólatras de nosso país, seja a qualquer outra coisa que tenha orientado 
a sua vida até agora e que frontalmente se opõe à vontade de Deus, como a busca 
pelo poder, pela fama, pelo dinheiro, por exemplo. Consagre toda a sua vida 
voluntariamente ao Senhor Jesus. 
 
Neste estudo você pode entender a necessidade de entregar sua vida totalmente a 
Deus, em arrependimento e pela fé em Jesus Cristo, e confessar que Cristo é o 
Senhor de sua vida. Mas o que acontece se você tropeçar em sua vida com Deus 
e pecar outra vez? Veremos no próximo estudo que Jesus nunca nos despreza 
por causa dos nossos tropeços. Nos encontraremos outra vez dia ___/___/___, às 
_________hs. Até lá, então. 
 
QUARTO DE ESCUTA DIÁRIO 
 
Atos 8.26-39; 
I João 2.12-14; 
Romanos 8.14-17; 
Atos 16.19-34; 
Romanos 8.26-39 
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ESTUDO Nº 5 – COMO POSSO TER CERTEZA DA SALVAÇÃO? 

 
Muitas pessoas, mesmo depois de se reconhecerem 
pecadoras, se arrependerem e confessarem seus pecados a 
Deus, e dedicarem suas vidas a Jesus Cristo, ainda nutrem 
dúvidas a respeito da salvação. Expressões como “será que 
Deus me aceitou?, ou eu não senti acontecer nada..”. muitas 
vezes incomodam a mente. Nesse estudo poderemos ver que 
a certeza e a alegria da salvação são um maravilhoso 

privilégio que Deus concede a todos os seus filhos. 
 
1. Conforme I João 5.13, é possível termos absoluta certeza da vida 
eterna?__________ Quem pode ter essa certeza?_________________________ 
________________________________________________________________ 
 
2. Qual a promessa feita por Jesus em João 6.37 àqueles que entregam suas vidas 
a ele?  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
3. Leia atentamente I João 5.10-12 e responda: 
• Qual o testemunho que Deus dá sobre o seu Filho (v. 11)? 

________________________________________________________________ 
 
• Quem não crê nesta afirmação está chamando Deus de quê (v. 10)? 

________________________________________________________________ 
 
• Que certeza o v. 12 dá àqueles que têm Jesus Cristo como Senhor de suas 
vidas?_________________________________________________________ 

 
4. Além da certeza que todos esses textos da Palavra de Deus nos dão, Romanos 
8.16 nos fala de alguém que nos dá uma certeza íntima, confirmando com o 
nosso espírito que somos filhos de Deus. Quem é esta pessoa?  
________________________________________________________________ 
 
O momento do encontro com Cristo é um momento muito especial. Contudo, 
cada pessoa reage de uma forma diferente a este acontecimento. 
 
Uns reagem com profunda emoção (`as vezes até chorando), enquanto outros 
não têm nenhuma manifestação emocional. Por isso, lembre-se: não são nossas 
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• João 14.26_______________________________________________ 
• João 16.13_______________________________________________ 
• Romanos 8.16____________________________________________ 
• Romanos 8.26____________________________________________ 
• I Corintios 12.4,11________________________________________ 

 
4. De acordo com Romanos 8.9, alguém pode ser um verdadeiro cristão e não ter 
o Espírito Santo habitando em seu coração? (Leia I Co 12.3)  
__________________________________________________________ 
Por que?___________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
5. Qual a razão principal da vinda do Espírito Santo, conforme João 16.14? 
_____________________________________________________ 
 
6. Como isto pode ser realizado através de você? 
• João 15.8 _______________________________________________ 
• Atos 1.8_________________________________________________ 

 
7. Que desafio recebemos da Palavra de Deus em Efésios 5.18? 
__________________________________________________________ 
 
Quando você aceita a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo 
faz morada em você (I Coríntios 6.17-20). Estando em você, ele quer dirigir a 
sua vida (Romanos 8,14). Quanto mais você obedecer à orientação do Espírito 
Santo, mais vigoroso você será espiritualmente e, ao invés de ser levado de um 
lado para outro por modismos doutrinários, você será guiado a toda a verdade 
por ele, tornando-se um discípulo fiel e produtivo.(Efésios 4.14,15). 
 
Você é um filho de Deus e faz parte da sua família, a Igreja. Em nosso próximo 
encontro estudaremos sobre a bênção de vivermos em comunhão com os irmãos 
e nos congregarmos para adorarmos a Deus e nos fortalecermos espiritualmente. 
Dia ___/___/___, às _______hs. 
 
QUARTO DE ESCUTA DIÁRIO 
 
Mateus 16.13-20; 
I Pedro 2.1-10; 
Efésios 2.11-22; 
I Coríntios 12.12-27; 
Efésios 4.11-16 
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ESTUDO Nº 10 – O ESPÍRITO SANTO: DEUS VIVENDO EM NÓS 

 
Concluída a obra da redenção do homem com sua morte na 
cruz, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Durante quarenta 
dias deu várias instruções aos seus discípulos e voltou para o 
Pai. Porém, Jesus não nos deixou sozinhos. Ele nos enviou o 
Espírito Santo, como prometera em João 14.16,17. Neste 
estudo você vai conhecer melhor quem é o Espírito Santo, e 
o que ele pode fazer em e através de você. 

 
QUEM É O ESPÍRITO SANTO? 
1. Os textos abaixo nos mostram que o Espírito Santo tem personalidade. 
Descreva como podemos perceber que o Espírito Santo: 
 
• Tem intelecto (I Coríntios 2.11) _____________________________ 
_______________________________________________________ 

 
• Tem emoções (Romanos 15.30; Efésios 4.30) __________________ 
_______________________________________________________ 

 
• Tem vontade própria (Atos 13.2; I Coríntios 12.11) ______________ 

__________________________________________________________ 
 
O Espírito Santo é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. Ele não é apenas 
uma boa influência, energia ou força impessoal. Ele é Deus juntamente com o 
Pai e o Filho. 
 
POR QUE ELE VEIO? 
2. O que o Espírito Santo faz, segundo os textos abaixo, que nos conduz à 
conversão? 
• João 16.8 _______________________________________________ 
• ICoríntios 12.13 __________________________________________ 
• João 3.5 ________________________________________________ 

 
3. Quando você foi convertido, o Espírito Santo fez uma série de coisas para 
você. Procure encontrá-las nos textos abaixo: 
 
• Efésios 1.13 _____________________________________________ 
• I Coríntios 3.16___________________________________________ 
• I Coríntios 6.11___________________________________________ 
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emoções que determinam a nossa relação com Deus, mas sim a fidelidade dele. 
Nossas emoções podem mudar, mas Deus nunca muda! 
 
5. Leia Atos 8.26-39 e Atos 16.19-34. Estes textos narram as histórias de duas 
pessoas que decidiram seguir a Jesus. Com uma houve grande emoção. Quem 
foi? _____________________________________________________________ 
 
Com outra tudo ocorreu de maneira tranqüila. Quem foi?___________________ 
________________________________________________________________ 
 
Perceba que, apesar das diferentes experiências, ambos tiveram grande alegria 
pela certeza da salvação (observe 8.39 e 16.34). 
 
Outra preocupação bem comum que vem é se eu pecar, não vou perder a 
salvação? 
 
6. I João 3.9 afirma que aquele que é nascido de Deus _____________________ 
________________________________________________________________ 
 
(preste atenção ao verbo “viver”). 
 
7. Em I João 2.1 aprendemos que a Bíblia nos orienta para não cairmos em 
pecado; mas se tropeçarmos, temos um recurso. Qual? 
________________________________________________________________ 
 
8. O que somos instruídos a fazer em I João 1.9 se cairmos em pecado? 
________________________________________________________________ 
 
9. Quando o cristão sente-se triste pelo pecado que cometeu, II Coríntios 7.10 
diz que essa tristeza é segundo___________________________ e que ela deve 
produzir _____________________________, e não medo de perder a salvação. 
 
10. Não há promessa mais clara sobre a segurança dos salvos do que em João 
10.27-29. 
 
• Quais as duas características das ovelhas de Cristo, segundo versículo 27? 

1. ______________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________ 
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• Quais as três afirmativas que Jesus faz no versículo 28 em relação às suas 
ovelhas? 

1. ______________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________ 
 
• Segundo o versículo 29, o que garante que nada nem ninguém pode nos tirar 
de Jesus?______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 
Conhecendo estas verdades, lembre-se sempre do seguinte: 
 

1. Todo aquele que respondeu ao chamado de Deus para seguir a Cristo 
tem a vida eterna e pode ter a certeza da salvação; 

2. As nossas emoções podem até nos iludir, mas Deus, que promete a 
nossa salvação eterna, nunca nos engana; 

3. Quando o Espírito Santo lhe mostrar que você caiu em pecado, 
confesse-o a Deus, abandone-o e agradeça a ele pelo perdão, que está 
sempre à sua disposição. 

 
Ao tornar-se um cristão, um discípulo de Jesus, você recebe uma série de 
“presentes espirituais” dados por Deus. Em nosso próximo encontro, dia 
___/___/___, às ________hs, vamos ver que presentes são estes. 
 
 
QUARTO DE ESCUTA DIÁRIO 
 
Efésios 2.1-10; 
I Pedro 2.1-10; 
II Coríntios 5.14-17; 
Romanos 5.1-11; 
Romanos 8.1-2 
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experimentará um grande crescimento espiritual e o seu coração se encherá de 
alegria da comunhão com o Pai celestial. 
Nosso próximo estudo será sobre o Espírito Santo, o companheiro do qual 
falamos um pouco no estudo nº 5. Ele nos acompanha a cada momento e nos dá 
poder para testemunharmos de Jesus. Vamos marcar a próxima data? Dia 
___/___/___,  
 
QUARTO DE ESCUTA DIÁRIO 
 
Ezequiel 36.26,27; 
I Coríntios 6.17-20; 
João 14.16-18; 
Atos 2.1-13; 
Efésios 5.18-21 
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6. Segundo Mateus 21.22, o que á necessário para recebermos o que pedimos em 
oração? _________________________________________ 
 
7 Além da fé, qual o outro requisito fundamental para recebermos os pedidos 
que fazemos a Deus, segundo I João 5.14,15? ______________ 
__________________________________________________________ 
 
8. Leia II Coríntios 12.7-10 
Qual foi o pedido de Paulo? ___________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
• Por que Deus não atendeu?__________________________________ 

__________________________________________________________ 
 
• Como Paulo reagiu? _______________________________________ 

__________________________________________________________ 
 
9. Que promessa o Salmo 66.20 faz aos que oram com o coração puro? 
__________________________________________________________ 
 
Neste estudo nós aprendemos que podemos falar com Deus em oração. E através 
de uma oração simples podemos entregar nossa vida a Cristo, admitindo nossa 
necessidade de perdão, confessando nossos pecados a Deus e nos 
comprometendo a seguir a Jesus. Você já fez isto? Se não, vamos orar agora? 
 
Senhor Deus, 

 

Eu reconheço que sou pecador e que preciso do teu perdão. Estou arrependido 

dos meus pecados e disposto a viver uma vida modificada. Creio de coração que 

Jesus morreu pelos meus pecados, que ele ressuscitou de entre os mortos e está 

vivo. Desejo sinceramente receber o presente que o Senhor me oferece através 

de Jesus, e entrego toda a minha vida nas tuas mãos. Quero conscientemente 

romper os meus laços com tudo aquilo que não te agrada, receber a Jesus como 

Senhor de minha vida e viver para ele. Eu te agradeço de coração por tudo o 

que o Senhor tem feito por mim. 

 

Em nome de Jesus, amém. 

 

Como você pode ver, a oração é fonte de conforto, força e segurança para você. 
Desenvolva o hábito de orar e estudar a Palavra diariamente. Você 

17 

Discípulo Vol 1 

ESTUDO Nº 6 – SUA NOVA VIDA EM CRISTO 
 

A vida cristã começa verdadeiramente quando 
compreendemos a nossa necessidade de perdão e, 
arrependidos, nos voltamos para Deus, entregando-nos 
pela fé a Jesus Cristo. A Bíblia chama este evento de 
novo nascimento. A partir deste instante, o novo cristão 
passa a ter um novo tipo de relacionamento com Deus e 
desfruta de uma série de bênçãos que Deus lhe 

preparou. 
 
UMA NOVA CRIAÇÃO 
1. Segundo Colossenses 2.13, o que Deus faz em relação aos nossos pecados (ou 
delitos) quanto aceitamos a Cristo? 
________________________________________________________________ 
 
2. Baseado em II Coríntios 5.17, o que acontece com a pessoa no momento em 
que crê? 
________________________________________________________________ 
 
3. A que a Bíblia compara esta experiência com Cristo? (João 3.3) 
________________________________________________________________ 
 
UM NOVO RELACIONAMENTO COM DEUS 
4. Segundo Romanos 5.1, que bênção possuímos por estarmos justificados diante 
de Deus? _________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
5. Lendo Efésios 2.19, descobrimos que fazemos parte de uma nova família. 
Qual? ___________________________________________________________ 
 
6. Segundo João 1.12, quem pode afirmar ser um filho de Deus? 
________________________________________________________________ 
 
UMA NOVA LIBERDADE 
7. Segundo a Bíblia nos ensina em Provérbios 5.22 e João 8.34, o  
que o pecado faz com o homem? ______________________________________ 
 
8. O que Romanos 6.22 diz que aconteceu conosco? ______________________ 
________________________________________________________________ 
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9. Leia João 8.36 e escreva com suas próprias palavras a maravilhosa bênção aí 
descrita. _________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
UM NOVO COMPANHEIRO 
10. Em Ezequiel 36.27 Deus fez uma promessa. O que ele prometeu? 
________________________________________________________________ 
 
11. O que o apóstolo Paulo afirma que somos em I Coríntios 6.19? 
________________________________________________________________ 
 
O que você entende por isto? ________________________________________ 
 
Você viu que, quando se torna cristã, a pessoa recebe diversas bênçãos de Deus: 
• recebe o perdão dos pecados; 
• torna-se uma nova pessoa, uma “nova criatura”; 
• passa a estar em paz com Deus e a ter comunhão com ele; 
• é adotada por Deus como filha e passa a fazer parte da sua família; 
• torna-se uma pessoa livre da escravidão do pecado, transformando-se numa 
serva de Deus; 

• recebe o Espírito Santo, que vem viver dentro dela para sempre. 
 
Tornar-se um discípulo de Jesus é um compromisso fascinante e sério ao mesmo 
tempo. As implicações desta decisão são profundas e eternas. Quais são elas? É 
o que veremos dia ___/___/___, às _________hs, em nosso próximo encontro. 
 
QUARTO DE ESCUTA DIÁRIO 
 
Mateus 16.24-26; 
Filipenses 2.12-18; 
Romanos 6.1-14; 
Gálatas 5.16-26; 
João 14.21-24 
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ESTUDO Nº 9 – ORAR É CONVERSAR COM DEUS 
 

A palavra oração e a Palavra de Deus são inseparáveis, pois 
através da Bíblia Deus fala com você, e em oração, você 
fala com Deus. Como filho de Deus, você precisa conversar 
com o Pai celeste. Mesmo que ache que não sabe orar, 
experimente. Ele terá grande prazer em ouvir e responder a 

sua oração. 
 
1. A quem devemos orar, segundo Mateus 6.9? ____________________ 
__________________________________________________________ 
 
2. Em nome de quem devemos orar, conforme João 14.13? __________ 
__________________________________________________________ 
 
3. Conforme aprendemos em Romanos 8.26, quem nos auxilia em nossas 
orações? _____________________________________________ 
 
ORAR?! COMO? POR QUÊ? 
 
Há diversas maneiras de orar. Convém seguir um estilo bem simples, não se 
prendendo a nenhum ritual. Deus é o nosso Pai, e está mais interessado na 
sinceridade do nosso coração do que na beleza das nossas palavras. Há, também, 
vários motivos pelos quais devemos orar. 
 
4. Leia os textos abaixo e procure identificar os motivos de oração (descreva-os 
com poucas palavras. Se possível, com apenas uma). 
• Salmo 61.1 ______________________________________________ 
• Salmo 51.1-4 ____________________________________________ 
• Colossenses 4.2 __________________________________________ 
• Tiago 5.16 ______________________________________________ 

 
A RESPOSTA À ORAÇÃO 
 
5. Leia Lucas 22.39-42 e responda: 
• Qual era o costume de Jesus (v.39,41)? ________________________ 

__________________________________________________________ 
 
• O que aprendemos de fundamental através do v.42?______________ 
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• IJoão 2.15 _______________________________________________ 
• Gálatas 5.17 _____________________________________________ 
• I Pedro 5.8 ______________________________________________ 

 
5. Segundo I Coríntios 10.13, quais são as duas certezas que podemos ter na hora 
da tentação? 
________________________________________________________________
______________________________________________ 
 
6. Conforme os textos abaixo, o que podemos fazer para evitar as tentações? 
• Tiago 4.7 ______________________________________________ 
• Mateus 26.41 ___________________________________________ 
• Salmo 119.11 ___________________________________________ 

 
TIRANDO PROVEITO DAS DIFICULDADES 
 
7. Segundo Tiago 1.2,4, qual deve ser a nossa reação ao passarmos por lutas e 
provações?___________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
8. Que gloriosa promessa o Senhor faz em Tiago 1.12 e Apocalipse 2.10 a todos 
os que se mantêm firmes em Cristo até o fim? _______________ 
__________________________________________________________ 
 
Um dos maravilhosos recursos que Deus nos oferece é a oração. Por meio dela 
nós podemos nos achegar perto do Senhor, se fizermos em nome de Jesus. Este 
será o assunto de nosso próximo encontro dia ___/___/___, às __________hs. 
 
QUARTO DE ESCUTA DIÁRIO 
Lucas 24.44-47;     Atos 17.10-12; 
Mateus 4.1-11;      Romanos 15.4; 
Deuteronômio 6.6-9;    Salmo 19.7-11 
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ESTUDO Nº 7 – SEU COMPROMISSO COM DEUS 
 

É importante entendermos que a salvação não diz respeito 
apenas à vida após a morte, como se fosse uma passagem para o 
céu, adquirida gratuitamente e guardada no bolso para ser usada 
na última hora. Não! A salvação implica numa mudança de vida, 
num novo começo agora com Cristo! Jesus e de fato o nosso 
Salvador, mas também é Senhor de nossa vida. Viver para ele e 

sob o seu senhorio é a característica principal do verdadeiro crente, e produzirá 
em você a maior alegria que poderá experimentar. 
 
UM NOVO PROPÓSITO DE VIDA 
1. Segundo II Coríntios 5.15, que mudança de objetivos ocorrem em nossa vida 
quando recebemos a Cristo?__________________________ 
__________________________________________________________ 
 
2. Se nossa nova meta é viver para a glória de Deus, como isto pode se dar na 
prática, de acordo com Colossenses 1.10,11? 
________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
O DISCÍPULO OBEDECE AO SEU SENHOR 
3. Que relação I Samuel 15.22 estabelece entre os rituais religiosos e a 
obediência a Deus? __________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
4. O que caracteriza aquele que ama a Cristo e que se diz seu amigo, segundo 
João 14.15, 21 e João 15.14?____________________________ 
__________________________________________________________ 
 
UMA VIDA DE SANTIDADE 
A idéia comum de que santo é aquele que não erra não confere com o conceito 
bíblico de santidade. Segundo a Bíblia, “santo” é aquele que é separado para 
Deus e, neste sentido, todo cristão é santo. Mas a santidade também tem o 
sentido de aperfeiçoamento, abandono de antigos pecados e uma vida com novos 
valores e práticas. Este processo é conhecido nas Escrituras como santificação. 
 
5. Qual é a vontade de Deus para o cristão, conforme I Tessalonicenses 4.3? 
_______________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
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6. Que comparação I Pedro 1.14-16 faz entre a nossa vida antes e depois de 
aceitarmos a Cristo? _______________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
7. Conforme Romanos 6.1,2, qual a nossa situação em relação ao pecado? 
___________________________________________________ 
 
8. O que uma vida de santidade nos proporciona, conforme II Timóteo 2.21? 
_____________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
O LUGAR DAS BOAS OBRAS 
9. O que Efésios 2.10 fala a respeito do papel das boas obras em nossa vida 
cristã?_________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
10. Segundo Tiago 2.18, o que é colocado em destaque quando através de nossas 
ações, praticamos o que dizemos crer?___________________ 
__________________________________________________________ 
 
11. Qual o objetivo supremo da prática das boas obras, conforme Mateus 5.16 e I 
Pedro 2.12?________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
Seguir a Jesus é um compromisso sério. E como tal, é de se esperar que surjam 
obstáculos pela frente. No próximo estudo conversaremos sobre os recursos que 
Deus nos dá para termos uma vida vitoriosa. Dia ___/___/___, às 
__________hs. 
 
QUARTO DE ESCUTA DIÁRIO 
 
II Coríntios 2.14-17;    Josué 1.5-9; 
Filipenses 4.12-13;     Efésios 6.10-20; 
Hebreus 12.1-3 
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ESTUDO Nº 8 – VENCENDO OS OBSTÁCULOS 
 

Quem assume um compromisso sério com Deus, 
entregando-se a Jesus Cristo e disposto a ser seu discípulo, 
certamente tem uma longa e gloriosa jornada pela frente. 
Mas nessa caminhada encontraremos vários obstáculos a 
superar. A partir deste estudo estaremos conversando sobre 
a vida de um discípulo de Jesus, o que ele deseja de nós e 
os meios que ele mesmo fornece para andarmos em um 
caminho de vitórias e de constante crescimento espiritual 
ao seu lado. 

 
AUXÍLIO NAS HORAS DIFÍCEIS 
 
1. Conforme João 10.10, qual o propósito da vinda de Jesus, num sentido 
amplo?______________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
2. O que Jesus afirma sobre as dificuldades da vida, em João 16.33? 
_____________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
O seguidor de Cristo pode passar por várias dificuldades, mas sabe que tem 
alguém que venceu todas as aflições e com quem pode contar: Jesus. 
 
3. Leia atentamente Hebreus 4.14-16 e responda: 
 
• Qual a reação de Jesus diante das nossas fraquezas (1ª parte do v. 15) 
_______________________________________________________ 

 
• Porque ele tem essa reação (2ª parte do v. 15) __________________ 

__________________________________________________________ 
 
• Sabendo destas coisas, o que podemos fazer quando nos sentimos fracos para 
vencer as tentações (v.15)? _________________________________ 

_______________________________________________________ 
 
VITÓRIA SOBRE AS TENTAÇÕES 
 
4. Leia com atenção os textos abaixo e diga quais são os principais elementos 
pelos quais somos tentados? 


