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UMA PALAVRA DE BOAS VINDAS 
 
Você já deve ter terminado o Volume 1 da Série Discipulado CPV e agora estará 
iniciando o Volume 2 dessa caminhada de crescimento e conhecimento de Deus 
e de seu Reino. 
 
INICIANDO O CURSO 
 
Você está recebendo o Volume 2 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: esta Série  é uma ferramenta. 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! 
 
 
 
Liderança CPV 
Março 2009 
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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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Conclusão 
 
1. Resuma rapidamente a ação do Espírito Santo, como se vê em I Co 2.4-7, 9, 
10 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________ 
 
2. À luz desta lição, faça um resumo das razões pelas quais é essencial:  
a) confessar todos os pecados que existem em sua vida; 
b) orar por outras pessoas a fim de que conheçam a Cristo; 
c) orar para que o Espírito Santo leve você àqueles que Ele preparou; 
d) depender, então, dele para atrair os homens a Jesus Cristo, enquanto você dá 
testemunho. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____ 
 
QUARTO DE ESCUTA DIÁRIO 
 
I João 2.1-17 
Ezequiel 36.16-38 
I Pedro 4.7-11 
Romanos 12.9-21 
I Coríntios 12.28; 14.1-40 
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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 



4 

Discípulo Vol 2 

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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leva o homem a enfrentar questões importantes – apresentando-as de tal forma e 
com tanto poder que elas têm de ser reconhecidas e consideradas. Quais são 
esses três fatos básicos? (Jo 16.7-11) 
a) _______________________________________________ 
b) _______________________________________________ 
c) _______________________________________________ 
 
8. Quando Pedro pregou, qual desses fatos básicos o Espírito usou para 
convencer o povo? (At 3.13-18, 22, 23) _________ 
_________________________________________________ 
 
9. Como reagiram muitos dos ouvintes? (At 4.4)___________ 
_________________________________________________ 
 
Peça ao Espírito Santo que prepare pessoas a quem você possa dar testemunho.  
 
Peça-lhe que liberte a mente de determinados indivíduos (II Co 4.3-4) para que 
reconheçam a importância da salvação (Jo 16.8-11), e possam assim fazer uma 
escolha lógica, racional, inteligente, a fim de receber Cristo como Salvador e 
Senhor. 
 
Peça ao Espírito Santo para conduzi-lo a pessoas na hora oportuna, para falar 
através de você ao transmitir-lhes a mensagem de Cristo. 
 
Ao testemunhar, lembre-se de que é o Espírito Santo que está penetrando na 
mente da outra pessoa, revelando as verdades espirituais (I Co 2.9-12). 
 
Leia I Co 1.18; 2.10-12 
 
1. Qual a atitude do não-cristão com referência à crucificação de 
Cristo?______________________________________________ 
 
2. Como se modifica essa atitude, quando a pessoa começa a compreender o 
significado da cruz?________________________ 
____________________________________________________ 
 
3. Por que há uma modificação de atitudes?__________________ 
_____________________________________________________ 
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ESTUDO Nº 13 – O TESTEMUNHO E O ESPÍRITO SANTO 
 

Atos 6 e 7 
 
A timidez e o medo do que outros possam dizer são 
grandes inimigos, quando se trata de testemunhar. 
Estevão, servidor de mesas (At 6.2-5), não sendo 
apóstolo, foi colocado diante dos inimigos mais hábeis 
e perversos do cristianismo. Em lugar de retrair-se, 
consciente de suas deficiências, ele entregou sua vida 
ao controle do Espírito Sento. Agindo assim tornou-se 

o primeiro mártir cristão, impressionou poderosamente os incrédulos e lançou as 
bases para a conversão de Saulo. O objetivo desta lição é demonstrar como o 
poder do Espírito Santo se relaciona com o nosso testemunho. 
 
Responda baseado em Atos 6 e 7 
1. Sublinhe cada vez que aparece Espírito Santo. 
 
2. Qual o ministério do Espírito Santo? (Jo 15.26; Jo 16.13-14; At 1.8) 
________________________________________________________________
_______________________________________ 
 
3. Que papel exerceu o Espírito Santo na vida de Estevão?______ 
_____________________________________________________ 
 
4. Que acusação espiritual dirigida aos ouvintes impressionou o coração deles? 
_________________________________________ 
 
5. Na qualidade de homem cheio do Espírito, que dois propósitos constituíam a 
maior preocupação de Estevão, quando analisamos seu desejo de dar testemunho 
e sua oração ao morrer?__________________________________________ 
_________________________________________________ 
 
6. Como esta preocupação demonstra a plenitude do Espírito santo em Estevão? 
(Gl 5.22,23 e II Co 5.14-15)____________ 
_________________________________________________ 
 
7. É o Espírito Santo que leva o homem a enfrentar os fatos relacionados com 
sua condição e sua necessidade. Isso é chamado de “convicção, reprovação, 
exposição”. Se tivéssemos de testemunhar por nós mesmos, nada 
conseguiríamos, mas quando o Espírito Santo faz uso de nosso testemunho, Ele 
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ESTUDO Nº 1 – O DIREITO DE PROPRIEDADE DE DEUS, NOSSO PAI 
 

Leia Gênesis caps 1 a 3 / I Cr 29.11 
1 – O homem foi criado à imagem e semelhança de 
quem? (Gn 1.26) 
______________________________________________
______________________________________________ 

 
Há muito tempo os teólogos vêm discutindo o que significa exatamente essa 
imagem de Deus no homem. Ela parece incluir as características da 
personalidade – intelecto, emoção e vontade. O homem tem intelecto (Gn 2.19), 
emoção e vontade (Gn 3.6), exatamente como Deus. 

 
2 – Que fez o homem para causar a separação entre si mesmo e Deus? (Gn 3.1-
8) 
____________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
Observação: Esta passagem é importante porque nos leva a compreender o 
caráter do pecado. Adão não se embebedou, não cometeu imoralidade, 
assassinato ou coisa semelhante. Ele e Eva simplesmente declararam a sua 
independência de Deus, rebelou-se contra a Sua ordem, e assumiram o controle 
da própria vida. Pecado é isso – tornar-se independente de Deus e dirigir a 
própria vida. 
 
3 – Qual foi o significado desse ato de rebelião para o mundo? (Rm 5.12) 
______________________________________________________ 
E quais os seus resultados? 
_____________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
4 – Como o homem reage agora para com Deus? (Gn 3.8-10) 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
5 – Como Deus nos trouxe de volta e nos reconciliou consigo mesmo? (Rm 5.8-
10)________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
6 – O que Deus nos dá para nos capacitar a viver para Ele? (Jo 14.16,17) 
__________________________________________________________ 
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7 – Se Deus nos restaurou a uma posição de comunhão semelhante à que Adão 
tinha antes de pecar, a quem pertencemos agora? (I Co 6.19,20) 
________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
8 – Por que devemos, então, obedecer? (Rm. 12.1-2)_______________ 
________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
9 – Alguém que tenha colocado Deus em segundo plano pode experimentar paz? 
(Jó 9.4) __________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
10 – Que escolha lógica Elias apresentou ao povo? (I Rs 18.21) 
________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 

Se a lógica de Elias é verdadeira, precisamos assumir uma de duas 
posições. Se resolvemos que Jesus Cristo é Senhor e Deus, precisamos servi-lo 
fielmente. Se não for assim, o cristianismo é sem dúvida um embuste, e temos o 
dever de dissuadir os homens de se tornarem cristãos. De duas uma. Ou você se 
coloca ao lado de Cristo ou contra Ele; mas nunca procure ficar no meio. Ele não 
nos deixou esta alternativa. 
 
11 – Que disse Cristo sobre Sua atitude para com aqueles que não tomam 
posição com Ele nem contra Ele? (Ap 3.15,16)_______________ 
______________________________________________________ 
 
12 – Quem você deseja que controle a sua 
vida?__________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
QUARTO DE ESCUTA DIÁRIO 
Sl 124.8; 134.3   Jeremias 10.12-16 
Isaías 40.12-31   Salmo 19 
Eclesiastes 12.1-8 
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cheios ou controlados e dirigidos pelo Espírito Santo, e falaram do evangelho 
com intrepidez. Ninguém pôde resistir-lhes, e tiveram vitória em Cristo. 
 
7. Que proveito você tirou da coragem, oração e testemunho eficaz 
deles?_________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
8. Qual a importância de se influenciar pessoas  através do testemunho hoje em 
dia?__________________________________ 
______________________________________________________ 
 
9. Quem você crê seja o autor da resistência ao testemunho cristão, e por quê? 
_______________________________________ 
______________________________________________________ 
 
10. Os cristãos que prestavam testemunho foram perseguidos pelo povo religioso 
e não-religioso de sua época? __________________ 
 
QUARTO DE ESCUTA DIÁRIO 
 
Mateus 7.7-11 
Lucas 18.1-8 
Salmo 51 
Salmo 86 
Daniel 9.1-19 
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ESTUDO Nº 12 – O TESTEMUNHO E A ORAÇÃO 
 
Atos 4 
 
“Agora, Senhor, olha para as suas ameaças, e concede aos teus 
servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra... 
tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos; todos 
ficaram cheios do Espírito Santo, e, com intrepidez, 
anunciavam a palavra de Deus” (At 4.29,31) 
 
Muitas vezes são inúteis nossos esforços para levar pessoas a 

Cristo. A razão pode estar no fato de agirmos erradamente. A ordem divina é 
primeiro falar com Deus sobre os homens, e depois falar com os homens sobre 
Deus. Se seguirmos esta fórmula veremos resultados. É pela oração que as 
pessoas são realmente levadas a Cristo; o trabalho é apenas a colheita. O 
objetivo desta lição é demonstrar que a oração teve parte importante no 
testemunho da igreja primitiva. 
 
Responda, baseado em Atos 4 
 
1. Cite o problema enfrentado por aqueles cristãos:____________ 
_____________________________________________________ 
 
2. O que teria acontecido ao cristianismo, se eles tivessem deixado de 
testemunhar?________________________________________ 
 
3. Como os cristãos resolveram o seu dilema perante os magistrados? (v 19) 
_____________________________________ 
_____________________________________________________ 
4. O que lhes serviu de proteção? (v 21)_________________ 
_________________________________________________ 
 
5. Pelo que oraram, depois dessa experiência? (vs 26-30) 
_________________________________________________ 
 
6. Qual o resultado de suas orações? (vs 31)_____________ 
_________________________________________________ 
 
A resposta à oração deles foi imediata e definida. Foi afirmativa. Eles oraram e 
Deus respondeu, como prometera. O lugar em que se achavam tremeu: ficaram 
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ESTUDO Nº 2 – EXEMPLOS DE UMA PERFEITA MORDOMIA 
 
Leia Lucas 23, 24; Colossenses 1,2 

 
A MORDOMIA DE DEUS O FILHO 
1. Mencione os atos de Cristo que indicam a perfeição de 
Sua mordomia (Fp 2.5-
8)______________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
 

2. Qual foi o propósito supremo da vida de Cristo? (Hb 10.7. Jo 6.38) 
________________________________________________________________
________________________________________________ 
 
3. Leia João 12.23-33. 
 
a) O que estava incluído, como parte da vontade de Deus para Jesus? (vs 32,33) 
________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
b) No versículo 24, Jesus usa o exemplo de um grão de trigo que é plantado na 
terra. Em que sentido o grão de trigo deve “morrer” para produzir fruto? 
___________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 
c) Como essa ilustração se aplica a Jesus?_____________________ 
________________________________________________________ 
 
d) Como se aplica a nós? (compare com o vs. 25) ________________ 
_________________________________________________________ 
 
e) Se você, como cristão, não está disposto a fazer nenhum sacrifício, a negar-se 
a si mesmo, a sofrer dificuldades e enfrentar perseguição para alcançar outros 
para Cristo, antes quer tudo cômodo, fácil e sem esforço, poderá haver frutos em 
sua vida? 
__________________________________________________________ 
 
 
MORDOMIA DE DEUS O ESPÍRITO SANTO 
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1. Quais são alguns deveres que o Espírito Santo cumpre como mordomo de 
Deus, de acordo com os versículos abaixo? 
 
a) João 16.811__________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
Como esse ministério convencedor do Espírito Santo ajuda na evangelização? 
_________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
b) João 16.13___________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
Observação: De um modo geral, o Espírito Santo guia o crente a toda a verdade 
espiritual. De modo específico, guiou os apóstolos e os cristãos primitivos na 
escrita no Novo Testamento. Sem dúvida era isso que Cristo tinha em mente. 
 
c) Romanos 5.5_________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
d) Romanos 8.14________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
e) Romanos 8.16________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
f) Romanos 8.26_________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
2. Quando o Espírito Santo controla uma pessoa ou um grupo, a evidência será a 
glorificação do Espírito Santo, ou a glorificação de Jesus Cristo? (João 16.14) 
________________________________ 
______________________________________________________ 
 
QUARTO DE ESCUTA DIÁRIO 
Lucas 2.51 
Filipenses 2.1-11 
Lucas 22.39-46 
Isaías 53.3-12 
I Pedro 5.2-7 
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6. Quantos aceitaram a Cristo naquele dia? ___________________ 
 
7. Cite as emoções experimentadas pelos ouvintes antes e depois da 
conversão___________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
8. Quando os cristãos davam testemunho, o que causava irritação? 
______________________________________________________ 
 
9. O que acontece com o não-cristão, quando damos testemunho, fazendo uso da 
Palavra de Deus? (Hb 4.12)___________________ 
______________________________________________________ 
 
10. Em Efésios 6.17, como é chamada a Bíblia?_______________ 
Por que?_______________________________________________ 
 
11. Dê um resumo de Isaías 55.11__________________________ 
________________________________________________________________
____________________________________________ 
 
12. Tendo em mente o conteúdo desta lição, cite razões pelas quais é essencial 
ter na mente e no coração a Palavra de Deus 
________________________________________________________________
____________________________________________ 
 
QUARTO DE ESCUTA DIÁRIO 
 
I Timóteo 1.3-7 
I Timóteo 1.12-17 
Efésios 4.14 
Tito 1.15 – 2.10  II João 7-11 
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ESTUDO Nº 11 – O TESTEMUNHO E A PALAVRA DE DEUS 
 

Leia I Pedro 3.15 e Atos 2 
 
A notícia do milagre do Pentecostes se espalhou 
rapidamente, e uma grande multidão se congregou, 
procurando a significação daquele fenômeno. Pedro, sob o 
controle e no poder do Espírito Santo, dirigiu-se à multidão 
indagadora, entre a qual havia alguns que, 50 dias antes, 
haviam exclamado, por ocasião do julgamento de Cristo, 
“crucificai-o” e “caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos 

filhos!” (Mt 27.25). É possível que Pedro tivesse visto logo na frente da 
multidão muitos diante dos quais ele havia praguejado ao negar Cristo, antes que 
o galo cantasse (Mt 26.73,74). Os recursos de Pedro só podiam ser o Espírito 
Santo e a Palavra de Deus naquelas circunstâncias de temor e tremor. O 
propósito da lição é demonstrar o uso da Palavra de Deus em testemunhar, e seus 
resultados. 
 
Responda, baseado em Atos 2 
 
1. Entre todos os discípulos, por que Pedro era o menos e ao mesmo tempo o 
mais qualificado para testemunhar de Cristo, como sugerido em Atos 2 e no 
parágrafo acima?__________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
2. Quantos versículos, no sermão de Pedro, incluem citações de homens do V.T. 
como Davi e Joel?_____________________________________ 
 
3. Que papel exerce o Espírito Santo: 
a) Nos que compartilham a mensagem de Cristo? (Jo 14.26) _________ 
__________________________________________________________ 
 
b) Nos que ouvem a mensagem de Cristo? (Jo 16.8-11) _____________ 
__________________________________________________________ 
 
4. O que disse Pedro para convencê-los de pecado? (At 2.23,36,37) 
____________________________________________ 
 
5. Que grandes verdades Pedro pregou a respeito de Deus? (vs. 24,34,35,38,39) 
________________________________________________________________
_______________________________ 
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ESTUDO Nº 3 – A MORDOMIA DE NÓS MESMOS 
 

Leia Romanos 12 
 
1. Qual deve ser nossa oração com respeito ao uso do 

tempo que Deus nos dá? (Sl 90.12) 
___________________________________ 
_______________________________________________ 
 

2. Como bons mordomos, o que devemos fazer? (Ef 5.16) 
________________________________________________________________
______________________________________________ 
 
a) Por que o uso adequado de nosso tempo hoje é tão importante? (Tg 4.14) 
______________________________________________ 
 
b) O que Deus pede de nós na mordomia do tempo? (Sl 62.8) 
_____________________________________________________ 
 
c) O que Cristo nos admoesta a fazer, como mordomos do tempo, até que Ele 
volte? (Mc 13.33-37)___________________________ 
______________________________________________________ 
 
d) Se formos sábios e obedecermos aos mandamentos do Mestre, como 
usaremos nosso tempo? (Ef 5.15,16)_____________________ 
_______________________________________________________ 
 
3. Como mordomos sábios, preocupados com o uso do tempo, que 
devemos procurar compreender? (Ef 5.17) ____________________ 
______________________________________________________ 
 
a) O que é necessário para conhecermos perfeitamente a vontade do Mestre com 
respeito aos deveres da mordomia?(Ef 5.18)__________ 
_______________________________________________________ 
 
O Espírito Santo capacita o mordomo fiel a cumprir os deveres de mordomo, 
dando-lhe (At 1.8)________________________________ 
 
c) Ele cumprirá esses deveres em nome de quem? (Cl 3.17) 
___________________________________________________ 
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d) Qual deve ser nossa atitude ao utilizarmos o tempo do qual o Mestre nos fez 
mordomos? (Ef 5.19-20)___________________ 
__________________________________________________ 
 
e) Como você descreveria uma vida assim? (João 10.10) 
________________________________________________________________
______________________________________ 
 
4. Como mordomos sábios, que conhecem a vontade de Deus e são obedientes, 
muito do nosso tempo será gasto em fazer o quê? (Mc 16.15) 
______________________________________ 
___________________________________________________ 
 
a) Que diz Deus sobre o ganhador de almas em Provérbios 11.30? 
_____________________________________________ 
___________________________________________________ 
 
b) Qual o valor de uma só alma, de acordo com Cristo em Marcos 8.36? 
_______________________________________ 
 
c) Qual é então a melhor coisa que você pode fazer para o seu próximo? 
___________________________________________ 
___________________________________________________ 
 
d) Que acontece na presença de Deus quando alguém se arrepende e aceita 
Cristo? (Lc 15.7, 10)___________________ 
___________________________________________________ 
 
e) Qual era o sentimento de Paulo para com aqueles que havia ganho para 
Cristo? (I Ts 2.19,20) ________________________ 
___________________________________________________ 
 
5. Quantas horas há na semana? _____________________ 
 
6. Por que alguns às vezes conseguem realizar mais do que outros no mesmo 
espaço de tempo?______________ 
_______________________________________________ 
 
APLICAÇÃO 
O gráfico abaixo pode ser de grande valor na mordomia do tempo. Preencha as 
horas gastas na escola, no estudo, no sono, no trabalho cristão, nas distrações, 
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a) Conhecimento da Palavra de Deus _______________________ 
b) Coragem____________________________________________ 
c) Compaixão___________________________________________ 
d) Humildade___________________________________________ 
e) Obediência___________________________________________ 
f) Receptividade, sensibilidade à orientação___________________ 
g) Tato________________________________________________ 
h) Entusiasmo__________________________________________ 
 
QUARTO DE ESCUTA DIÁRIO 
 
João 17.1-26 
Filipenses 2.12-18 
I Pedro 2.11-17 
I Coríntios 9.16-27 
I Coríntios 15.1-19 
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ESTUDO Nº 10 – QUALIFICAÇÕES PARA O TESTEMUNHO 
 

Leia Mateus 4.19 e Atos 8 
 
Todo cristão deseja ser uma testemunha eficiente 
de Cristo. Um estudo cuidadoso do capítulo oito de 
Atos salientará certas qualificações necessárias ao 
testemunho. Peça ao Espírito Santo que as torne 
reais em sua vida. 

 
Responda, baseado em Atos 8.25-39  
 
1. Segundo os vs. 25 e 26, por que você acha que Deus chamou Filipe para esta 
missão especial?____________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
2. A quem Filipe deu testemunho? (vs 27)_________________________ 
 
3. Quem disse a Filipe que se aproximasse do carro? (vs. 29)_________ 
O Espírito Santo nos guia da mesma forma ainda hoje?______________ 
 
4. Descreva a reação de Filipe (vs 30) ___________________________ 
__________________________________________________________ 
 
5. O que acha da maneira como Filipe iniciou a conversa no vs. 30? 
__________________________________________________________ 
 
6. O homem estava preparado? ________________________________ 
Por quê?___________________________________________________ 
Qual foi a reação dele?_______________________________________ 
 
7. Que passagem do V. T. o etíope estava lendo? (vs. 28,32,33) 
__________________________________________________________ 
 
8. Qual a mensagem de Filipe?_________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
9. Existem pelo menos oito qualidades definidas que aparecem ou são citadas na 
vida de Filipe, as quais contribuíram para que ele desempenhasse bem sua 
missão. Coloque a referência bíblica adiante de cada qualidade mencionada. 
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etc. Coloque o total de horas gastas por semana em cada atividade, embaixo do 
gráfico. Pelos totais você poderá verificar se conseguiu o uso equilibrado do 
tempo, exigido de um bom mordomo. 

 
 Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom 
        
6h        
7h        
8h        
9h        
10h        
11h        
12h        
13h        
14h        
15h        
16h        
17h        
18h        
19h        
20h        
21h        
22h        
23h        
24h        

 
Mordomia do tempo 
Estudo e aulas______________ Descanso__________________ 
Quarto de escuta_____________ Recreio, Vida social __________ 
Trabalho cristão _____________ Ativ. Física _________________ 
Condução_________________ Emprego___________________ 
Diversos ___________________ 
 
QUARTO DE ESCUTA DIÁRIO 
Salmo 96 
I Pedro 4.1-6 
Mateus 5.13-16 
Romanos 15.1-6 
I Crônicas 29.10-13 
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ESTUDO Nº 4 – A MORDOMIA DO CORPO 
 

Leia Salmo 51; Gálatas 5; Efésios 5; Sl 139 
 
1. Como mordomos, diante de quem somos 
responsáveis pelo nosso corpo? (I Co 6.19-20) 
_________________________________________ 
 
2. Somos, portanto, mordomos do quê? (Tg 3.2-5) 
_____________________________________ 

__________________________________________________________ 
 
a) Por que é ela um membro tão importante do corpo? (Tg 3.6) _______ 
__________________________________________________________ 
 
b) Que devemos saber em relação ao seu uso? (Mt 12.36) ___________ 
__________________________________________________________ 
 
3. Somos também mordomos do quê? (Pv 4.23)____________________ 
__________________________________________________________ 
 
a) Que devemos saber a seu respeito? (Jr 17.9)____________________ 
__________________________________________________________ 
 
b) Portanto, que deve um servo de Deus pedir continuamente? (Sl 139.23-24) 
_________________________________________________ 
 
c) Que devemos fazer com nossos pecados? (I Jo 1.9)______________ 
__________________________________________________________ 
 
d) Em que condição Deus exige que esteja o coração? (Sl 51.17)______ 
__________________________________________________________ 
 
e) Que tipo de coração Deus procura, e por quê? (II Cr 16.9) _________ 
__________________________________________________________ 
 
4. Somos mordomos do que mais? (I Pe 1.13)_________________ 
______________________________________________________ 
 
a) Qual é a nossa responsabilidade? 
______________________________________________________ 
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8. A quem a mulher mencionou, no vs 25, e o que ela esperava que Ele fizesse? 
____________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
9. O que Jesus disse de Si mesmo? (vs. 26) __________________ 
______________________________________________________ 
 
10. Qual o resultado do testemunho de Jesus à mulher? (vs 28, 29) 
________________________________________________________________
____________________________________________ 
 
11. Como reagiram as pessoas a quem ela deu testemunho? (vs 30, 39) 
________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
12. Analise em poucas palavras o método usado por Jesus, ao dar testemunho à 
mulher samaritana.___________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
QUARTO DE ESCUTA DIÁRIO 
 
Colossenses 4.2-6 
Lucas 14.25-35 
Jó 6.1-7 
I Pedro 2.1-12 
Marcos 9.41-50 
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ESTUDO Nº 9 – JESUS MOSTRA COMO DAR TESTEMUNHO 
 

Leia João 4  
 
No capítulo quatro do Evangelho de João, Jesus 
mostrou a maneira mais eficaz de se dar 
testemunho, quando falou com a mulher samaritana. 
Estude cuidadosamente esta passagem para 
descobrir novos meios de aproximação e técnicas de 
testemunho. Procure acrescentar novas perguntas às 

citadas abaixo. 
 
Responda, baseado em João 4.1-42 
 
1. Que experiência da vida diária Jesus usou como oportunidade para dar 
testemunho? ( vs. 6-9)___________________________________ 
________________________________________________________ 
 
2. Qual a vantagem de iniciar uma conversa com alguém no nível de seus 
interesses presentes?___________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
3. Cite algumas das oportunidades naturais que você tem de testemunhar de 
Cristo:________________________________________ 
________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
4. Quem falou primeiro – Jesus ou a mulher samaritana?_____________ 
 
5. Qual a primeira reação da mulher às palavras de Jesus? (vs. 9, 11, 12) 
_______________________________________________________ 
 
Como sabemos que a atitude dela mudou? (vs. 15) 
__________________________________________________________ 
 
6. O que disse Jesus que demonstrou Seu poder divino? (vs 16-18)  
__________________________________________________________ 
 
7. Como Jesus descreveu o Pai, e como devemos adorá-lo?(vs 24) 
________________________________________________________________
____________________________________________ 
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b) Como fiéis mordomos da graça de Deus, devemos ter a mente e o sentimento 
de quem? (Fp 2.5-8; I Co 2.12-16)________________ 
______________________________________________________ 
 
c) Qual é o resultado de conservarmos nosso propósito firme em Deus? (Is 26.3) 
_________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
d) Como podemos guardar a nossa mente em Cristo? (Fp 4.6-7; Pv 4.20-22) 
_______________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
5. O que os pecados mencionados em I Co 6.9-10, 13-18 incluem, 
principalmente? _________________________________________ 
 
a) Deus considerou Davi um homem segundo o Seu coração; entretanto Davi 
cometeu um grande pecado. Qual foi? (II Sm 11.14,15,26,27) 
_________________________________________ 
 
b) Qual é o severo julgamento de Deus contra o mau uso e abuso do sexo? (I Co 
6.9-11) ___________________________________ 
______________________________________________________ 
 
c) Por que é uma tragédia quando um cristão se envolve no mau uso do sexo? (I 
Co 6.15-18)________________________________ 
______________________________________________________ 
 
d) Como a aplicação dos seguintes versículos pode nos capacitar a vencer a 
concupiscência sexual?  
 
Filipenses 4.8 __________________________________________ 
Salmo 119.11 __________________________________________ 
I Co 10.13______________________________________________ 
Romanos 6.14 __________________________________________ 
 
e) Como você pode aplicar I Tessalonicenses 5.22 à sua conduta com pessoas do 
sexo oposto?_____________________________ 
_____________________________________________________ 
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Alguns de vocês poderão estar pensando: “É necessário que eu alcance vitória 
sobre todos os meus defeitos e frustrações antes que eu seja cheio do Espírito 
Santo?”  
 
Absolutamente não! Da mesma forma que Jesus Cristo é o único que pode 
perdoar sés pecados, também o Espírito Santo é o único que lhe pode dar vitória 
e poder. 
 
QUARTO DE ESCUTA DIÁRIO 
 
II Samuel 11 
II Samuel 12.1-15 
I Co 6.12-20 
Efésios 5.26-32 
Romanos 12.9-21 
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9. De acordo com II Coríntios 5.14,15: 
a) O que levou Paulo a dar testemunho?_____________________ 
______________________________________________________ 
b) Que efeito Cristo deve ter nas pessoas?____________________ 
______________________________________________________ 
 
10. O que diz Jesus Cristo sobre aqueles que se envergonham dele? (Lc 9.26) 
__________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
11. Somos advertidos a fazer o quê no Salmo 107.2?___________ 
______________________________________________________ 
 
QUARTO DE ESCUTA DIÁRIO 
 
Salmo 96.1-13 
Eclesiastes 3.9-15 
Salmos 33 1.22 
I Coríntios 10.23-33 
II Coríntios 13.1-10 
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ESTUDO Nº 8 – POR QUE TESTEMUNHAR 
 

Leia II Coríntios 5.14,15 – Atos 1 
 
Um amigo pode lhe dizer: “Acho que não se deve 
discutir religião porque é uma coisa muito pessoal”. 
Outro comenta: “Não gosto de pessoas dogmáticas e 
fanáticas que procuram impor aos outros seu ponto de 
vista religioso”. 
 
O objetivo desta lição é analisar porque é importante 

compartilhar Cristo com outros. 
 
1. Por que Jesus disse que veio ao mundo? (Lucas 19.10; Marcos 10.45) 
________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
2. Qual a melhor coisa que já aconteceu a você?___________________ 
__________________________________________________________ 
 
3. Qual a maior demonstração de amor que podemos dar a alguém?___ 
__________________________________________________________ 
 
4. Se formos fiéis em seguir a Jesus, o que Ele nos promete? (Mt 4.19) 
________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
5. O que Jesus ordenou que fizéssemos? (Mc 16.15; Mt 28.18,20)_____ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
6. Como somos chamados em II Coríntios 5.20? ___________________ 
__________________________________________________________ 
 
7. Como representante de Cristo, qual deveria ser sua mensagem àqueles que 
não O conhecem pessoalmente? (II Co 5.18-20)_____ 
______________________________________________________ 
 
8. Numa folha separada faça um resumo do testemunho de Paulo, em Atos 
20.24-27, 31-33. 
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ESTUDO Nº 5 – A MORDOMIA DOS DONS 
 

Leia I Coríntios 12; I Pedro 4.10 
 
Deus criou o homem com uma grande variedade de 
talentos e aptidões. A igreja cristã é composta de pessoas 
favorecidas com dons diferentes. Tudo o que  o cristão 
possui deve ser dedicado inteiramente a Deus e usado de 
acordo com a Sua orientação. 
 

A Bíblia se refere à igreja como o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça (I Co 12.27; 
Ef 5.23). Da mesma forma que o corpo tem muitas parte, cada uma com sua 
função própria, assim a igreja é composta de muitos indivíduos, cada um com 
uma função e uma contribuição especial para o corpo. 
 
Todos os cristãos possuem tanto dons naturais como espirituais. Todos os 
homens têm dons naturais (aptidões e talentos), que vêm com o nascimento 
físico. Os dons espirituais, porém, são aptidões especiais transmitidas aos 
cristãos, pelo Espírito Santo, por ocasião do nascimento espiritual. Eles 
permitem aos cristãos ministrar aos outros em nome de Cristo. 
 
DONS NATURAIS 
1. Que talentos e dons naturais você tem?________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
2. Como você os recebeu? ____________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
3. De acordo com I Co 4.6-7, qual deve ser sua atitude em relação a 
eles?______________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
4. Como você aplicaria Colossenses 3.17 à mordomia dos dons 
naturais?_________________________________________________________
__________________________________________ 
 
DONS ESPIRITUAIS 
 
1. As principais passagens sobre os dons espirituais na Bíblia são: 
 
Romanos 12.3-8 
I Coríntios 12.1-31 
Efésios 4.4-16 
I Pedro 4.10-11 
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Faça uma lista dos dons espirituais (combine os que forem idênticos). Depois de 
relacioná-los, dê uma breve definição de cada um. (Se quiser, consulte uma 
concordância ou um dicionário bíblico). 
 
Dom Espiritual    Definição 
____________________ ____________________________ 
____________________ ____________________________ 
____________________ ____________________________ 
____________________ ____________________________ 
____________________ ____________________________ 
____________________ ____________________________ 
____________________ ____________________________ 
____________________ ____________________________ 
____________________ ____________________________ 
____________________ ____________________________ 
____________________ ____________________________ 
____________________ ____________________________ 
____________________ ____________________________ 
____________________ ____________________________ 
____________________ ____________________________ 
 
2. Você lembra outros dons espirituais que possam ser incluídos?Quais 
______________________________________ 
____________________________________________________ 
 
Por que? ____________________________________________ 
 
3. Por que Deus deu à igreja homens que têm dons? (Ef 4.11-
16)_____________________________________________________ 
________________________________________________________ 
4. As pessoas exercem o mesmo dom de maneira idêntica? (I Co 12.4-6) 
_______________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
5. Alguns dons têm mais valor do que outros? (I Co 12.28-31) ________ 
_________________________________________________________ 
6. O que Paulo sugere, para guardar os cristãos contra o orgulho de possuírem 
dons? (Rm 12.4-5; I Co 12.15-26; I Co 13; Ef 4.11-16) ______ 
_________________________________________________________ 
 
7. Faça uma lista dos princípios relacionados à sua atitude e responsabilidade 
para com os seus dons espirituais (Rm 12.3-8) ______ 
__________________________________________________________ 
________________________________________________________________
____________________________________________________ 
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7. Leia Marcos 13.1-26, que  prediz as condições do mundo ao se aproximar o 
tempo da volta de Cristo. Vemos que o mundo atual se torna cada vez mais 
assim, e então podemos dize que a Sua vinda se aproxima. 
 
a) O que vai acontecer com a religião? (v 5,6)_________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
b) Qual será a situação do mundo? (v 7,8)____________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
c) O que ocorrerá na natureza? (v 8)_________________________ 
________________________________________________________________
____________________________________________ 
 
d) Qual será a atitude para com os verdadeiros crentes? (v 12,13)_ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
e) Descreva em suas próprias palavras como será a volta de Cristo 
(v.26,27)_______________________________________________ 
________________________________________________________________
____________________________________________ 
 
f) Que devem os crentes fazer à medida que Sua vinda se aproxima? (v 33) 
________________________________________ 
________________________________________________________________
____________________________________________ 
 
QUARTO DE ESCUTA DIÁRIO 
Lucas 20.9-18   Mateus 22.15-33 
Mateus 5.1-16   João 11.46-57 
II Crônicas 4.16; 5.10 
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ESTUDO Nº 7 – SOMOS MORDOMOS DO MESTRE 
 

Leia Lucas 19.12-27; Mateus 24 e 25 
 
1. Leia II Coríntios 5.10. Cristo quando voltar virá fazer o 
quê?________ 
_________________________________________________
_________ 
 
2. Note que Paulo diz “todos nós”. Isso então se refere 

principalmente aos 
crentes?________________________________________________ 
 
Observação: Os pecados do crente já foram julgados em Cristo (Romanos 8.1). 
Trata-se aqui do julgamento das obras, desde que a pessoa se converteu. 
 
3. Leia I Coríntios 3.11-15 
 
a) O julgamento das nossas obras por Deus é comparado à reação de certos 
materiais ao fogo. De acordo com esta passagem, Deus está mais interessado na 
qualidade ou na quantidade das obras que realizamos? (vs 13) 
_____________________________________________________ 
 
b) É possível então gastar longas horas trabalhando para Deus e não receber 
qualquer galardão por causa de motivos errados, por não ser cheio do Espírito, 
etc? ________________________________________ 
 
c) Se as obras de um cristão forem rejeitadas, ele será salvo assim mesmo? (v 
15) 
______________________________________________ 
 
4. O julgamento do cristão se dará quando Cristo voltar. Sabemos quando isso 
vai acontecer? (Atos 1.6-7)__________________________ 
 
5. Em que devemos nos concentrar até que Ele venha? (Atos 1.8)_____ 
______________________________________________________ 
 
6. Por que Cristo está demorando tanto para vir? (II Pe 3.9) 
________________________________________________________________
_________________________________________ 
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APLICAÇÃO PESSOAL 
 
1. Descubra quais são os vários dons e faça um estudo completo deles. 
 
2. Você sabe que tem um dom espiritual, e provavelmente mais de um (I Co 
12.11) 
 
3. Peça a Deus que lhe revele os dons espirituais que você tem. 
 
4. Procure exercer diferentes dons. Assuma responsabilidade espiritual. 
 
5. Descubra quais as atividades em sua vida que o Senhor parece abençoar. 
 
6. Pergunte a outros crentes maduros, que o conheçam bem, quais são os dons 
espirituais que você possui. 
 
7. Procure desenvolver seus dons no poder do Espírito Santo, de acordo com as 
exortações bíblicas. 
 
8. Compenetre-se de que você poderá ter algum outro dom do qual não esteja 
consciente momento. 
 
9. Reconheça que você é responsável diante de Deus pela mordomia dos dons 
espirituais. 
 
10. Faça uma relação dos dons espirituais que você julga possuir. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________ 
 
QUARTO DE ESCUTA DIÁRIO 
 
Mateus 19.4-12 
Gênesis 9.1-7 
Efésios 2.1-10 
Salmo 90 
Mateus 6.25-34 
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ESTUDO Nº 6 – A MORDOMIA DOS BENS 
 
Leia II Co 9; Mt 6.19-34; 25.14-30; Lc 12.15-21 
 
O VELHO PADRÃO 
1. O que Deus ordenou aos que estavam sob a lei de Moisés? 
(Malaquias 3.8-10)____________________________________ 
 
2. Quanto é o dízimo? (Hb 7.2) 
__________________________ 

 
3. Como crentes em Cristo, estamos sob a graça e não sob a Lei. Enquanto a Lei 
em si mesma não deu a vida eterna àqueles que procuraram guardá-la (Gl 2.16; 
3.21-22), recebemos vida pelo favor de Deus – ainda que não a mereçamos e 
nada possamos fazer para merecê-la. Portanto, temos motivação e padrão mais 
elevado ou menos elevado para a mordomia dos bens do que os que se 
encontravam sob a Lei?_____________________________________ 
________________________________________________________ 
 
O NOVO PADRÃO 
1. Leia II Co 8 e 9 
 
a) Nessa passagem Paulo encoraja a igreja de Corinto a ajudar cristãos 
necessitados. Primeiro, aponta para o exemplo das igrejas da Macedônia. Que 
fizeram os macedônios, antes de dar o dinheiro a Deus? (II Co 8.5) 
____________________________________________ 
 
b) À luz disso, Deus está mais interessado em nós, ou em nosso dinheiro? 
__________________________________________________ 
 
c) Não obstante, por que dar dinheiro é parte importante da vida cristã? (II Co 
8.7) __________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
d) Qual o grande exemplo de liberalidade? (II Co 8.9)___________ 
______________________________________________________ 
 
e) Em que sentido aquele que “semeia” com escassez ceifará com escassez? (II 
Co 9.6)_____________________________________ 
______________________________________________________ 
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f) Que tipo de contribuinte Deus ama? (II Co 9.7) ______________ 
______________________________________________________ 
 
2. A quem pertencemos nós e nossas possessões? (I Co 6.19-20) 
______________________________________________________ 
 
3. Qual deve ser a motivação no uso de tudo que possuímos? (I Co 10.31) 
________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
4. Considere sua renda e seus bens. O que deve guardar para si mesmo como 
mordomo de Deus? __________________________ 
 
5. Vamos fazer uma lista das pessoas (missionários) que são bi-ocupacionais ou 
tempo integral, que estão representando a CPV em outros lugares. A CPV, de 
alguma forma os ajuda financeiramente e/ou em oração. Você está contribuindo 
com essa missão de alguma forma? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________ 
 
QUARTO DE ESCUTA DIÁRIO 
 
Deuteronômio 8.11-18 
Mateus 7.1-12 
I Timóteo 6.7-12 
I Timóteo 6.17-21 
João 6.1-13 
 


