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UMA PALAVRA DE BOAS VINDAS 
 
Este é o Volume 3 da Série Discipulado CPV.Você irá estudar sobre a Bíblia e a 
Obediência. Continue firme na sua jornada de crescimento e na disciplina de 
discipulador. 
 
INICIANDO O CURSO 
 
Você está recebendo o Volume 3 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.  
Agora, com a sua experiência e com a base de fé que você já tem, você pode e 
deve ajudar outros a conhecerem a Deus através desta Série de Discipulado. 
Você vai perceber que quanto mais você ajudar outros, mais você próprio vai 
crescer e se fortalecer. 
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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RECAPITULAÇÃO 

 
I Coríntios 6.19-20; I Samuel 15.1-26 e Atos 5.17-32 
 
Em suas próprias palavras, em que consiste a obediência do ponto de vista 
cristão?  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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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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2. O que Cristo disse estar errado com o povo de Seu tempo? (Mc 7.6) 
___________________________________________________ 
 
3. Por que a atitude de nosso coração é tão importante para Deus como nosso 
modo de agir?________________________________ 
______________________________________________________ 
 
4. Leia I Coríntios 13.1-3. Escreva estes 3 versículos em suas próprias palavras, 
de maneira que tenham mais significado para você: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________ 
 
Baseada nesta passagem, qual a relação entre o amor e a obediência sincera? 
______________________________________ 
________________________________________________________________
____________________________________________ 
 
QUARTO DE ESCUTA DIÁRIO 
 
Rm 12.1-2 
Hb 10.36-38 
Gl 2.20 
Is 55.6 
Tg 4.13-17 
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ESTUDO Nº 12 – A OBEDIÊNCIA FINGIDA 
 
Cl 3.23; Mc 7.1-23; At 4.32-5.11 
 
Foi o seguinte a história de Amazias: “Fez ele o que era 
reto perante o Senhor, não, porém com inteireza de 
coração” (II Cr 25.2). A obediência inclui tanto atitudes 
como ações. 
 
a) Durante algum tempo, os cristãos de Jerusalém 
tiveram tudo em comum. Cada cristão colocava seus 

recursos numa tesouraria única, que supria todas as necessidades da comunidade 
cristã. O que fez com que eles assim desistissem dos seus bens pessoais? (At 
4.32)________ 
__________________________________________________________ 
 
b) Certo escritor disse que muitos hoje em dia vêem a igreja local como se fosse 
um restaurante, onde pessoas de toda espécie se encontram por um certo tempo, 
sentam-se na mesma sala, e depois se separam, sem se conhecerem, sem se 
incomodarem umas com as outras. Isto é verdade? Como a amizade em nossas 
igrejas de hoje, se compara com a amizade daqueles cristãos de Jerusalém? 
_______________________ 
__________________________________________________________ 
 
c) Quando Barnabé vendeu suas propriedades, que eram provavelmente valiosas, 
e deu o dinheiro à igreja, não há dúvida de que outros cristãos elogiaram sua 
consagração. De que modo a atitude de Barnabé influenciou Ananias e Safira? 
__________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
d) O que motivou Ananias e Safira a venderem sua propriedade e doá-la à 
igreja? ___________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
e) Em que foi diferente o motivo deles do de Barnabé?__________ 
______________________________________________________ 
 
f) É possível estudar a Bíblia, partilhar Cristo com outros, freqüentar reuniões, 
etc., com motivos errados, e desta forma estar cometendo pecado, quando 
pensamos estar agradando a Deus? 
______________________________________________________ 
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ESTUDO Nº 1 – O LIVRO DOS LIVROS 
 
Leia Deuteronômio 6.1-9; Salmo 119.8-24 
 
Memorize os nomes dos livros do Novo Testamento. 
 
A Bíblia compreende o Antigo Testamento (contendo 39 
livros) e o Novo Testamento (contendo 27 livros). A 
Pessoa central, do começo ao fim, é Jesus Cristo. Como 
Dr. W. Graham Scroggie disse: “Atrás do Livro havia uma 

Pessoa. No Velho Testamento Ele foi profetizado; nos Evangelhos Ele esteve 
presente; em Atos Ele foi proclamado; nas Epístolas Ele foi experimentado; e no 
Apocalipse Ele é predominante” 
 
A EXTRAORDINÁRIA FORMAÇÃO DA BÍBLIA 
 
“O modo pelo qual a Bíblia veio a existir não é nada menos do que um 
verdadeiro milagre.” 
 
“Todo mundo sabe que a Bíblia é composta de 66 livros. Mas você sabia que 
mais ou menos 40 autores diferentes escreveram esses livros? E que escreveram 
independentemente, não sabendo quase nada a respeito do que os outros tinham 
escrito? Além disso, o período em que a Bíblia foi escrita se estendeu por quinze 
longos séculos; ela foi escrita em três línguas e em três continentes. No entanto, 
ao examinarmos o Livro hoje, é UM Livro e não 66. Tem um único assunto. 
Existe coerência em seu conteúdo e progressão em sua verdade. 
 
Para sentir a força deste argumento, suponhamos que você fosse empenhar-se 
em coordenar um livro como esse, usando vários trechos de literatura escritos 
desde o primeiro século da era cristã. Você escolhe seu material dos antigos 
papiros, de escritos filosóficos, antigos livros de sabedoria do Oriente ou 
qualquer coisa que você queira. Apanha trechos de séculos diferentes. Seleciona 
materiais de homens em várias posições sociais – comerciantes, operários, 
sacerdotes, fazendeiros. Junta tudo e reúne num só livro. Agora, o que você tem? 
A miscelânea mais ridícula e contraditória que alguém já viu. 
 
”A Bíblia, de outro lado, tendo sido compilada do mesmo modo, deu um 
resultado completamente diferente. Nada em sua composição favoreceu sua 
unidade. Não houve razão sequer para que ela fosse Um livro. No entanto, ela é 
um Livro, e nenhum indagador sincero duvidará disto, se tomar tempo para lê-lo 
cuidadosamente.” 
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“Os escritores humanos das Escrituras não tinham quase nada em comum. Olhe 
para suas diferentes qualificações literárias. Enquanto Moisés foi um homem 
culto, tendo estudado nas melhores universidades do Egito, Pedro certamente 
não era escritor. Era um pescador, e não há registro de que tenha tido qualquer 
instrução. No entanto, os escritos de ambos estão cheios da sabedoria de Deus.” 
 
“Há somente uma resposta satisfatória. Usando a capacidade destes homens, ou 
superando sua incapacidade, Deus falou através deles, e fez com que 
escrevessem as Escrituras de acordo com Seu plano divino”.  
 
A BÍBLIA É O LIVRO DE HOMENS IMPORTANTES 
 
Abrahão Lincoln:  “Creio que a Bíblia é o melhor presente que Deus já deu ao 
homem. Toda a bondade do Salvador do mundo nos é transmitida através desse 
Livro”. 
 
Immanuel Kant: “A existência da Bíblia é o maior benefício que a raça humana 
já experimentou. Cada tentativa no sentido de diminuí-la é um crime contra a 
humanidade.” 
 
Sir Isacc Newton: “Há mais provas de autenticidade na Bíblia do que em 
qualquer história profana” 
 
NOMES DADOS À BÍBLIA 
 
I Coríntios 15.3-4__________________________________________ 
Efésios 6.17________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
 
 
QUARTO DE ESCUTA DIÁRIO 
 
Jeremias 1.1-10 
Gálatas 1.6-16 
II Timóteo 3.14-17 
II Pedro 1.15-21 
João 5.36-47 
Mateus 7.24-29 
Isaías 55.6-13 
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4. Leia Mateus 12.33-36. 
 
a) Os homens hão de prestar contas do quê? (vs 36)____________ 
______________________________________________________ 
 
b) Que ilustração Cristo usa no vs. 33? ______________________ 
______________________________________________________ 
 
c) Como Ele aplica isso nos vs. 34,35? ______________________ 
______________________________________________________ 
 
d) Qual, então, é a verdadeira fonte de uma língua má? _________ 
______________________________________________________ 
 
5. Qual é a única solução para um crente? (Gl 5.16) ____________ 
______________________________________________________ 
 
QUARTO DE ESCUTA DIÁRIO 
 
Pv 16.27-28 
Pv 10.8-11 
Pv 17.27 
Tg 3.1-5 
Pv 18.7-8 
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ESTUDO Nº 11 – A OBEDIÊNCIA E A LÍNGUA 

 
Tiago 3.2; Pv 6.1-19 e Ef 4.25-21 
 
1. Leia Tiago 3.1-13. Podemos estudar a Bíblia 
regularmente, freqüentar reuniões e mesmo falar aos 
nossos amigos sobre Cristo, mas uma coisa nos 
distingue como cristãos maduros. 
 

a) Qual é? (vs 2)_____________________________________________ 
 
b) De que forma uma língua perversa é comparada a um leme de navio mal 
dirigido? (vs. 4,5) __________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
c) Quanto tempo demora uma faísca para começar um incêndio na floresta? (vs 
5) ______________________________________________ 
 
d) Quanto prejuízo pode ser causado por algumas palavras de mexerico que você 
passe adiante?______________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
2. Dê o nome de cada pecado da língua, condenado nos seguintes versículos: 
 
a) Provérbios 6.16-19_________________________________________ 
________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
b) Provérbios 11.13__________________________________________ 
 
c) Provérbios 15.1___________________________________________ 
 
d) Provérbios 17.9___________________________________________ 
 
e) Provérbios 27.2___________________________________________ 
 
3. Leia Efésios 4.29. Isto inclui profanação, palavras obscenas, piadas picantes, 
etc?_______________________________________________ 
__________________________________________________________ 
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ESTUDO Nº 2 – CRISTO É A PESSOA CENTRAL DA BÍBLIA 
 

Leia Salmo 119.129-144; I Pe 1.22-2.10 
 
O QUE CRISTO DISSE ACERCA DO ANTIGO 
TESTAMENTO EM RELAÇÃO A SI MESMO 
 
1. O que Cristo disse a respeito das Escrituras em João 5.39-
40? ______________________________________________ 
 
2. Leia Lucas 24.25-27, 44-48. 
 

a. Quantas referências à Sua Pessoa, no Antigo Testamento, Cristo declarou ter 
cumprido?_______________________________________ 
 
b. Que partes do Antigo Testamento Cristo disse que se referiam a Ele? (vs. 44) 
____________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
c. Cristo ensinou que Sua morte e ressurreição forma cumprimento dos ensinos 
do Antigo Testamento. A que se referiu Ele? 
(No vs. 26)_________________________________________________ 
(No vs. 46)_________________________________________________ 
 
d. O que Cristo disse que devia ser pregado em Seu nome, de acordo com os 
escritos do Antigo Testamento? (vs 47)____________________ 
__________________________________________________________ 
 
O QUE OS APÓSTOLOS DISSERAM ACERCA DO ANTIGO 
TESTAMENTO EM RELAÇÃO A CRISTO 
 
1. Como o apóstolo Paulo usou o Antigo Testamento para mostrar que continha 
as “boas novas” de Cristo? (Atos 17.1-3) 
________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
2. Cite três coisas que Paulo disse terem acontecido na vida de Cristo (I Co 15.3-
4) __________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
3. Pedro apresenta três razões para crermos no evangelho de Cristo (I Pe 1.16-
21). Mencione as três: 
 
a. (vs 16)______________________________________________ 
b. (vs 17,18)____________________________________________ 
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c. (vs 19-21)____________________________________________ 
 
4. De acordo com Romanos 15.-9, o que Cristo confirmou com Seu 
ministério?_______________________________________________________
____________________________________________ 
 
5. De acordo com Atos 3.18, quantos profetas do Antigo Testamento escreveram 
sobre Cristo?_______________________ 
 
Quantas profecias Cristo cumpriu? __________________________ 
 
CRISTO, A PESSOA CENTRAL DO NOVO TESTAMENTO 
 
1. Os quatro evangelhos são os livros históricos do ministério de Cristo. (Leia 
Mateus 1.1; Marcos 1.1; Lucas 1.1-4; João 20.30-31). 
 
a. Os quatro Evangelhos se propõem a registrar tudo que Jesus fez? (João 20.30) 
________________________________________ 
 
b. Como os discípulos conheciam Jesus? (I Jo 1.3) ________________________ 
______________________________________________________ 
 
c. Por que estão registrados os fatos históricos e ensinamentos de Jesus Cristo? 
(Jo 20.31) ________________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
d. O que Cristo ordenou que façamos? (Jô 15.16) _________________________ 
______________________________________________________ 
 
e. Até onde e a quem devemos levar o evangelho de Cristo? (Mt 28.19) 
________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
f. O que devemos ensinar? (Mt 28.20)____________________________ 
__________________________________________________________ 
 
2. O livro de Atos é um registro histórico dos atos do Espírito Santo através dos 
apóstolos: 
 
a. O que indica, em Lucas 1.3 e Atos 1.1, que Lucas escreveu os dois livros? 
____________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
b. Atos é a história da continuação da vida e poder de quem? (At 1.1) ___ 
__________________________________________________________ 
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10. De que maneira Mateus 10.32 se relaciona com suas atitudes presentes? 
____________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 
QUARTO DE ESCUTA DIÁRIO 
 
Gn 3.1-7 
Dn 1.1-16 
Mt 4.1-11 
Rm 8.1-11 
Mc 3.20-23 
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d) Dizem alguns que os ensinamentos de Cristo são apenas para os fracos, 
covardes, neuróticos e aqueles que precisam de uma espécie de muleta. Ao 
observar o exemplo de Cristo aqui, como você avaliaria tal afirmação? É o 
covarde  aquele que segue a Cristo, ou aquele que, como Pedro, O nega? 
_________________________________________________ 
 
2. Depois da ressurreição de Cristo, o que o anjo anunciou às mulheres? (Mc 
16.7) _________________________________ 
_________________________________________________ 
 
Por que o anjo destacou o nome de Pedro dos outros? Você acha que Cristo 
sabia que o Seu discípulo desobediente precisava de incentivo, e queria que 
Pedro soubesse que Deus ainda o amava e tinha um lugar para ele? 
 
3. Cristo pode restaurá-lo, mesmo que você tenha pecado contra Ele e O tenha 
negado?_________________________ 
 
4. Menos de dois meses depois, no Pentecostes, quem se levantou dentre os 
discípulos para defender corajosamente a fé cristã no meio de uma multidão 
escarnecedora? (At 2.13m14) 
__________________________________________ 
 
5. O que ele corajosamente disse a eles? (At 2.36)_________ 
_________________________________________________ 
 
6. Qual foi o resultado? (At 2.37-42)_____________________ 
_________________________________________________ 
 
7. O que causou essa diferença na vida de Pedro? (At 1.8; 4.8) 
_____________________________________________ 
 
8. O que é mais importante, ter coragem e ousadia ou estar cheio do Espírito 
Santo? ______________________________________ 
 
9. Escreva Provérbios 29.25 em suas próprias palavras. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________ 
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3. As Epístolas são cartas escritas para mostrar à igreja o resultado prático da 
vida de Cristo na vida daqueles que as escreveram. Leia Colossenses 2.6-8. 
 
a. O que os crentes precisavam fazer? (vs 6)______________________ 
__________________________________________________________ 
 
b. Como deveriam fazê-lo? (vs 7) _______________________________ 
__________________________________________________________ 
 
c. De que precisavam estar prevenidos? (vs 8)_____________________ 
__________________________________________________________ 
 
4. O Apocalipse é o único livro profético do Novo Testamento. (Ap 1.1) 
 
a. Este livro é a revelação de quem? ____________________________ 
 
b. Qual é o seu propósito? ____________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
c. Quem deu a revelação a seu escritor, João? ____________________ 
 
d. como foi dada?____________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
PROFECIAS DO ANTIGO TESTAMENTO A RESPEITO DE CRISTO 
CUMPRIDAS NO NOVO TESTAMENTO 
 
Todas as profecias do Antigo Testamento a respeito da primeira vinda do 
Messias (mais de trezentas) foram cumpridas na vida de Cristo. Citamos abaixo 
algumas e o seu cumprimento na vida dEle. 
 
1. PROFECIA (Isaías 11.1). O Messias seria descendente de quem? 
______________________________________________________ 
Quem é ele? (I Samuel 16.19)______________________________ 
CUMPRIMENTO (Lucas 1.31-33) 
 
2. PROFECIA (Miquéias 5.2) em que cidade Ele deveria nascer?__ 
______________________________________________________ 
CUMPRIMENTO (Mateus 2.1-6) 
 
3. PROFECIA (Isaías 7.14). Como seria o nascimento de Cristo? 
______________________________________________________ 
CUMPRIMENTO (Mateus 1.18-25) 
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4. PROFECIA (Isaías 40.3). Como seria anunciada a vinda de Cristo? 
________________________________________________________________
______________________________________ 
CUMPRIMENTO (Mateus 3.1-3) 
Quem foi o precursor? ___________________________________ 
 
5. PROFECIA (Isaías 53.4-6). Cristo precisava sofrer e fazer expiação por 
nossos pecados? _____________________________ 
CUMPRIMENTO (I Pedro 2.24-25) 
 
6. PROFECIA (Zacarias 9.9). Como entraria Ele em Jerusalém? _____________ 
______________________________________________________ 
CUMPRIMENTO (Mateus 21.1-5) 
 
7. PROFECIA (Salmo 69.21). O que lhe dariam para comer e beber? 
________________________________________________ 
CUMPRIMENTO (Mateus 27.34-48) 
 
8. PROFECIA (Salmo 34.20). Qual seria a Sua condição? __________________ 
______________________________________________________ 
CUMPRIMENTO (João 19.33-36) 
 
9. PROFECIA (Salmo 22.18). O que fariam os homens com as vestes de Cristo? 
____________________________________________________ 
CUMPRIMENTO (Mateus 27.35) 
 
10. PROFECIA (Salmo 15.9-10). O que aconteceria com o corpo de Cristo? 
________________________________________________________________
______________________________________________ 
CUMPRIMENTO (Lucas 24.1-47) 
Confirmada em Atos 2.31-32 e I Coríntios 15.4-8) 
 
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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ESTUDO Nº 10 – A OBEDIÊNCIA E O MEDO DA OPINIÃO ALHEIA 

 
I Pedro 5.1-11; II Pedro 1 
 
Um crente sincero sempre define perante os amigos 
sua posição com Cristo. Se tivermos receio dos 
homens, Satanás poderá prejudicar muito o nosso 
testemunho. Se formos obedientes à orientação do 
Espírito de Deus, homens e mulheres serão ganhos 

para Cristo. Qual será sua atitude? 
 
1. Leia cuidadosamente Mateus 26.57-75. 
 
a) Pedro conhecia e amava a Cristo em seu coração, mas no momento de 
identificar-se como seguidor de Cristo, o que ele fez? (vs. 58) 
_______________________________________________ 
 
b) É suficiente conhecermos e amarmos a Cristo em nosso coração, ou 
precisamos tomar uma posição aberta e destemida com Ele? 
______________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 
c) Observe os contrastes entre Cristo e Pedro: 
 
(1) Quem acusou Cristo? (vs 59)___________________________ 
_____________________________________________________ 
 
(2) Quem acusou Pedro? (vs 69,71)________________________ 
_____________________________________________________ 
 
(3) Como Cristo respondeu aos Seus acusadores? (vs 64)_______ 
_____________________________________________________ 
 
(4) Como Pedro respondeu aos seus acusadores?(vs 71-74)_____ 
_____________________________________________________ 
 
(5) O que aconteceu a Cristo por ter falado a verdade? (vs 67,68) 
_____________________________________________________ 
 
(6) O que aconteceu a Pedro por ter contado uma mentira? (vs. 75) 
___________________________________________ 
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QUARTO DE ESCUTA DIÁRIO 
 
Sl 78.53; Pv 3.26 
Pv 11.14; Is 32.7 
Jr 33.6; Oséias 2.18 
I Sm 12.11 
II Rs 20.1-11 
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ESTUDO Nº 3 – A AUTORIDADE DO ANTIGO TESTAMENTO 
 

Leia Mateus 22.23-46; Hebreus 1 
 
TESTEMUNHO DE SEUS ESCRITORES 
A frase “Assim diz o Senhor”, ou equivalente, 
aparece mais de 2000 vezes no Antigo 
Testamento. 
1. Escreva as declarações quanto à inspiração, 
feitas pelos seguintes escritores: 

a) Davi (II Samuel 23.2)_____________________________________ 
________________________________________________________ 
 
b) Isaías (Isaías 8.1, 5, 11)_____________________________________ 
________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
c) Jeremias (Jeremias 1.9) ____________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
d) Ezequiel (Ezequiel 3.4)_____________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
e) Miquéias (Miquéias 3.8)_____________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
2. Que duas declarações de Moisés, em Êxodo 31.18 e 32;16, demonstram ter 
Deus realmente escrito os Dez Mandamentos? 
________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
3. Que declaração feita por Davi demonstra que o modelo do templo que 
Salomão construiu foi ordenado por Deus? (I Cr 28.19)______________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
TESTEMUNHO DE CRISTO 
Disse Jesus: “Quem me vê a mim, vê o Pai” (João 14.9). “Eu e o Pai somos um” 
(João 10.30). “A palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me 
enviou” (João 14.24). Cristo, o Deus-Homem, nunca negou uma vez sequer ou 
tratou levianamente as Escrituras do Antigo Testamento. Ele se referiu à Sua 
pessoa como cumprimento delas. Cristo disse: “Examinai as Escrituras ...são 
elas mesmas que testificam de mim” (João 5.39). Lembre-se de que o Novo 
Testamento não tinha sido escrito durante o ministério terreno de Cristo e que, 
quando Ele menciona a palavra “Escrituras” refere-se aos escritos do Antigo 
Testamento. 
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1. Como Cristo classificava aqueles que não acreditavam nas profecias do 
Antigo Testamento? (Lucas 24.25)________________ 
______________________________________________________ 
 
2. Quais as três partes em que Cristo dividiu Antigo Testamento? (Lucas 24.44) 
___________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
Quanto do Antigo Testamento Cristo aceitava?________________ 
______________________________________________________ 
 
3. Cristo disse que não crer Nele é evidência de (João 5.46,47):___ 
______________________________________________________ 
 
De acordo com Cristo, quem escreveu parte do Antigo Testamento? (vs 46) 
_____________________________________ 
 
4. Quanto do Antigo Testamento não será cumprido? (Mateus 5.17-18; Lucas 
16.17) ________________________________________ 
 
5. Cristo acreditou na história da criação do homem mencionada em Gênesis 
(Mateus 19.4-6) ______________________________ 
 
6. Quando Cristo citou Salmo 110.1, sob que poder disse que Davi escreveu? 
(Mateus 22.43,44) ______________________________ 
_____________________________________________________ 
 
7. Que autoridade Cristo usou para responder a Satanás? (Mateus4.4,7,10)  
______________________________ 
 
aos homens? (Mateus 22.29-32, 43-46) _____________________ 
 
8. Em que história de “peixe” Cristo acreditou? (Mateus 12.39-41) 
_____________________________________________________ 
9. Em João 18.37, quem Jesus disse que era, e qual o Seu propósito ao vir a este 
mundo? ____________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 
10. Recorde a lição neste ponto, antes de continuar. Depois, faça um resumo da 
atitude de Cristo e Seu ponto de vista sobre o Antigo Testamento.  
_____________________________________ 
____________________________________________________ 
 
TESTEMUNHO DOS APÓSTOLOS 
Os apóstolos de Cristo deixaram claro, em seus escritos inspirados, que 
consideravam proféticas as Escrituras do Antigo Testamento e inseparáveis da 
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2. Leia Filipenses 4.11-19 
 
a) Qual era a reação de Paulo em relação ao dinheiro? (v 11-12) 
______________________________________________ 
_________________________________________________ 
 
b) De acordo com os vs 11 e 12, quanto você depende das circunstâncias para 
ser feliz? 
__________________________ 
 
c) Onde Paulo encontrava força par enfrentar circunstâncias adversas?(vs 13) 
____________________________________ 
 
d) Estude o vs .19. Por que Deus prometeu suprir nossas necessidades, mas não 
necessariamente nossos desejos? 
________________________________________________________________
__________________________________ 
 
3. Paulo preveniu os ricos contra duas coisas. Quais foram? (I Tm 6.17) 
__________________________________________ 
_________________________________________________ 
 
4. O que ele aconselhou que fizessem? ( I Tm 6.18)________ 
_________________________________________________ 
 
5. Em suas próprias palavras, escreva o que Jesus Cristo fez por nós, de acordo 
com II Coríntios 8.9.__________________ 
________________________________________________________________
__________________________________ 
 
6. Por causa do que Jesus Cristo fez por nós, devíamos estar prontos a investir 
parte de nossa renda em Seu trabalho. Quando investimos em Sua obra, qual 
deve ser nossa atitude? (II Coríntios 9.7) 
__________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 
7. Leia II Coríntios 9.8. Veja o sentido das palavras “tudo” e “toda”. De acordo 
com este versículo, porque você pode ser alegre, mesmo que dê com sacrifício 
para o trabalho de Deus?_________ 
________________________________________________________________
__________________________________________ 
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ESTUDO Nº 10 – A OBEDIÊNCIA E O PRIVILÉGIO DA SEGURANÇA 
 

II Coríntios 9; I Timóteo 6 
 
Muitas pessoas procuram segurança e a vida abundante 
nos bens, no casamento ou numa carreira. A segurança, no 
entanto, é encontrada apenas num relacionamento 
adequado com o Deus Todo-poderoso. Por que colocar 
nossa confiança nos dons, em vez de colocá-la no doador? 
Só Deus é dono do mundo. São dele todas as aves dos 

montes e todos os animais do campo (Sl 50.10). Só Ele pode suprir todas as 
nossas necessidades (Fp 4.19). Não há segurança num plano que deixa de fora 
Deus como Senhor de nossa vida e de tudo que nós possuímos. 
 
1. Veja a parábola do rico insensato. Leia Lucas 12.13-34.  
 
a) Conforme o vs 13, que interesse tinha aquele homem nas áreas espirituais da 
vida?  
______________________________________ 
_____________________________________________________ 
 
b) Jesus negou seu pedido. Com isso em mente, por que você acha que Ele nega 
alguns de nossos pedidos?________________ 
_____________________________________________________ 
 
c) Por que o homem da parábola era um insensato?____________ 
_____________________________________________________ 
 
d) Você conhece pessoas que hoje em dia cometem o mesmo erro daquele 
homem?  
_______________________________________ 
 
e) Mencione as três ilustrações que Jesus usou para mostrar a inutilidade de 
alguém se preocupar com as coisas materiais (vs 24-28) 
___________________________________________________ 
________________________________________________________________
__________________________________ 
f) Quando o cristão enfrenta necessidades, qual é seu maior conforto? (vs 30) 
____________________________________ 
_________________________________________________ 
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autoridade, poder e ministério de Cristo. 
 
1. Como obtivemos os escritos do Antigo Testamento, de acordo com o apóstolo 
Pedro? (II Pe 1.21; At 1.16)__________________ 
_____________________________________________________ 
 
2. Que acontecimento histórico do Antigo Testamento Pedro registrou em I 
Pedro 3.20?  
________________________________ 
 
3. Quanto do Antigo Testamento é inspirado por Deus, de acordo com II 
Timóteo 3.16?  
__________________________ 
_________________________________________________ 
 
4. Quem foi inspirado por Deus, de acordo com Pedro (Atos 3.20,21)  
___________________________________________ 
 
5. Paulo acreditava que as Escrituras eram o quê? (Romanos 3.2)   
______________________________________________ 
 
6. O que o escritor de Hebreus cria a respeito do Antigo Testamento? (Hebreus 
1.1) ___________________________ 
_________________________________________________ 
 
7. Mencione o nome das pessoas no livro de Tiago que indicam que ele aceitava 
os escritos do Antigo Testamento. 
 
a) (2.21)______________ b) (2.25)_____________________ 
c) (5.11)_______________d) (5.17)_____________________ 
 
8. Uma das muitas provas de que João acreditava no Antigo Testamento é o fato 
de ter aceitado qual história? (I João 3.12)  
_____________________________________________ 
 
9. Que incidente mencionado em Gênesis, Paulo considera básico no evangelho 
de Cristo? (Rm 5.12-14) _____________ 
_________________________________________________ 
 
QUARTO DE ESCUTA DIÁRIO 
 
Mateus 22.23-33 
Salmo 110 
Neemias 8.1-12 
Lucas 10.25-28 
Marcos 12.35-37 
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ESTUDO Nº 4 – A AUTORIDADE DO NOVO TESTAMENTO 
 

Isaías 40.1-11; II Coríntios 4 
 
CRISTO DEU AUTORIDADE AOS 
APÓSTOLOS 
1. Cristo disse aos apóstolos que o Espírito Santo 
faria quatro coisas (João 16.12-15). Quais são? 
___________________________________ 
_________________________________________

________________________________________________________________
___________ 
 
a) Naquele tempo, os apóstolos conheciam toda a verdade?__________ 
__________________________________________________________ 
b) Iam conhecer mais tarde?___________________________________ 
 
2. Que autoridade Cristo deu aos apóstolos? (João 17.18; 20.21) 
________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
3. Baseado em que Cristo escolheu os apóstolos para darem testemunho Dele? 
(João 15.26,27; Lucas 24.46-48)_________________ 
__________________________________________________________ 
 
(A quem Paulo tinha visto, de acordo com Atos 9.3-6; Atos 26;13-15 e I 
Coríntios 15.7-9) ____________________________________________ 
 
4. Em que se baseava a autoridade dos discípulos? (Mateus 24.35)____ 
__________________________________________________________ 
 
5. Que autoridade Cristo deu a Paulo? (Atos 26.15-18)______________ 
__________________________________________________________ 
 
OS APÓSTOLOS ESCREVERAM SOB A AUTORIDADE DE CRISTO 
1. Paulo: Como ele se apresenta no começo do livro de Romanos e em suas 
outras cartas?___________________________________ 
 
a) De quem Paulo recebeu a sua mensagem? (I Co 11.23; Gl 1.11-12) 
___________________________________________________ 
b) Como Paulo denominou seus escritos em I Coríntios 14.37?____ 
______________________________________________________ 
 
c) Qual era a autoridade e propósito de Paulo? (II Coríntios 14.37) 
______________________________________________________ 
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a) Sl 103.12________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
b) Is 43.25__________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
c) I Jo 2.1-2_________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
2. O que precisamos fazer para obter o perdão de Deus? (I Jo 1.9)_____ 
________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
A PUREZA E A CONDUTA DO CRISTÃO 
 
1. Que princípio nós deveríamos seguir com relação a práticas duvidosas? (Rm 
14.21) _______________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
2. Que outro princípio deve guiar-nos em nossa conduta? ( I Co  10.31)_ 
__________________________________________________________ 
 
3. Que qualidades você espera encontrar na pessoa com quem pretende se casar 
(ou se casou)? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________ 
 
 
QUARTO DE ESCUTA DIÁRIO 
 
II Sm 22.21; II Sm 22.25 
Jó 22.30; Sl 18.20 
Pv 22.11; II Co 6.6 
II Co 11.3; I Tm 4.12 
I Tm 5.2 
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4. Que mais deveríamos fazer para evitar pensamentos impuros? (Rm 13.14) 
_____________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
Nota: Tentação não é a mesma coisa que pecado no terreno da mente. 
Pensamentos maus passam pela nossa mente, mas o pecado consiste em 
agasalharmos os pensamentos. Isto foi assim  ilustrado: “Você não pode proibir 
os pássaros de voarem sobre sua cabeça, mas você pode impedi-los de construir 
um ninho em seus cabelos”. 
 
A PUREZA E O SEXO OPOSTO 
 
1. O que diz a Bíblia sobre a relação sexual em seu devido lugar? (Hb 13.4)  
______________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
2. Quanto tentado à imoralidade, o que deve fazer um cristão? (I Co 6.18)  
__________________________________________________ 
 
3. Enumere três coisas que você pode saber quando tentado (I Co 10.13)  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________ 
 
4. Escreva em suas próprias palavras as três seguintes advertências contra a 
imoralidade: 
 
a) Provérbios 6.26 ___________________________________________ 
__________________________________________________________ 
b) Provérbios 6.32 __________________________________________ 
__________________________________________________________ 
c) I Ts 4.3 __________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
5. Qual é a característica mais importante numa jovem? (Pv 31.30)_____ 
__________________________________________________________ 
 
A PUREZA E O PERDÃO 
 
1. Escreva em suas próprias palavras o que os versículos seguintes dizem sobre o 
perdão de Deus: 
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d) Leia II Pedro 3.15-16. De acordo com Pedro, sobre que assunto Paulo 
escreveu? ________________________________________ 
______________________________________________________ 
Em quantas cartas escritas por Paulo ele menciona a salvação do Senhor? 
_______________________________________________ 
 
Os escritos de Paulo são considerados iguais e fazem parte das demais 
Escrituras?_______________________________________ 
 
2. Escritor de Hebreus: Quem falou ao escritor de Hebreus na qualidade de 
fonte de sua autoridade? (Hb 1.1-2) _______________ 
 
Por quem falou?_________________________________________ 
 
3. Tiago: Como se apresentou este meio-irmão de Cristo? (Tg 1.1) 
______________________________________________________ 
 
4. João: Escreve em comunhão com quem? (I Jô 1.3)___________ 
______________________________________________________ 
 
a) O que João anuncia?___________________________________ 
 
b) João escreveu o Apocalipse com que autoridade? (Ap 1.1)_____ 
______________________________________________________ 
 
5. Judas: Como se apresenta este outro meio-irmão de Cristo em Judas 1? 
_______________________________________________ 
 
6. Pedro: Como ele se apresenta? (I Pe 1.1)______________________ 
__________________________________________________________ 
 
7. Sobre que fundamento está edificada a Igreja de Jesus Cristo? (Ef 
2.20)______________________________________________________ 
 
8. De acordo com os apóstolos, o que é o evangelho de Cristo? (Rm 
1.16)______________________________________________________ 
 
9. Em que se baseava a certeza dos apóstolos quanto ao que escreveram sobre 
Cristo? (II Co 4.5-6)___________________________ 
__________________________________________________________ 
 
QUARTO DE ESCUTA DIÁRIO 
Lucas 3.5-6 
I Pedro 1.24-25 
Isaías 41.6-7; Salmo 62.9 
Romanos 11.34; I Coríntios 2.16 
Salmo 19.1; Romanos 19.20 
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ESTUDO Nº 5 – O PODER DA PALAVRA DE DEUS 
 

II Timóteo 3.14-4.8; Hebreus 4.1-13 
 
A PALAVRA DE DEUS 
 
Diga o que a Palavra de Deus é e o que faz, ou 
ambos, de acordo com as referências abaixo. 
 
1. João 17.17  

___________________________________ 
2. João 8.31-32 _________________________________ 
3. I Pe 1.23____________________________________________ 
4. Hb 5.13_____________________________________________ 
5. Fp 2.16_____________________________________________ 
6. I João 2.5___________________________________________ 
7. Hb 4.12 (5 coisas)  
______________________________________________________ 
________________________________________________________________
__________________________________________ 
8. João 12.48__________________________________________ 
9. I Pe 2.2_____________________________________________ 
10. Ef 6.17____________________________________________ 
11. Rm 10.17__________________________________________ 
12. João 15.3__________________________________________ 
 
COMO COMPREENDER A PALAVRA DE DEUS 
 
1. O que devemos saber primeiro? (II Pe 1.20-21)______________ 
_____________________________________________________ 
 
2. Leia I Coríntios 2.14. 
 
a) Por que não podemos entender a Palavra de Deus por nossa própria 
capacidade? 
____________________________ 
_________________________________________________ 
 
b) O que significam as coisas espirituais para o homem natural?  
___________________________________________ 
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ESTUDO Nº 9 – A OBEDIÊNCIA E A PUREZA PESSOAL 
 

Romanos 1.18-22 e Filipenses 4.1-9 
 
Poucas áreas da vida são mais importantes do que nosso 
relacionamento com o sexo oposto, e poucas estão tão expostas 
à tentação. O propósito desta lição é: 
1. Mostrar que a imoralidade tem origem na mente, e que Deus 
precisa nos dar a vitória por meio de Seu Santo Espírito. 
 
2. Mostrar que a Bíblia apresenta um ponto de vista elevado 

deste assunto. A Bíblia ensina que a relação sexual pode ser fonte de prazer e 
bênçãos, quando limitada à sua própria área – o casamento. A Bíblia nunca 
apresenta o sexo como pecaminoso, repugnante ou sujo. Assim como o fogo 
pode ser de grande benefício para o homem, mas pode causar destruição, quando 
usado indevidamente, assim também o sexo é uma grande bênção, mas pode 
arruinar uma vida quando impropriamente saciado. 
 
3. Mostrar que nosso bondoso Deus nos perdoa e purifica nesta área como faz 
em todas as outras, de tal modo que não precisamos carregar desnecessariamente 
um peso de culpa. 
 
4. Mostrar que em toda nossa conduta em relação ao sexo oposto precisamos dar 
o mais digno exemplo, sem dar chance aos outros de duvidarem de nosso 
testemunho. 
 
A PUREZA E A MENTE 
 
1. O que diz Cristo sobre pensamentos impuros? (Mt 5.27-28)_________ 
__________________________________________________________ 
 
2. Enumere as coisas nas quais nós devemos pensar (Fp4.8)_____ 
________________________________________________________________
____________________________________________ 
 
3. a) Por que a mente humana não quer pensar nestas coisas? (Rm 8.7)  
________________________________________________________________
_________________________________________ 
 
b) Como, então conseguimos vitória sobre pensamentos impuros? (Gl 5.16) 
 _______________________________________________ 
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Saulo estava. Teria sido difícil chamar o perseguidor da igreja de “irmão 
Saulo”, etc? 

 
Exemplo de como começar: “Eu estava morando em Damasco quando ocorreu 
um dos mais marcantes acontecimentos da História. Eu me lembro com nós 
todos estávamos com medo, porque havia uma grande perseguição a nós, 
cristãos daquela época, comandada por um homem que nós todos temíamos, 
chamado Saulo. Um dia ele estava a caminho de Damasco para prender-nos...” 
 
3. No mesmo papel, escreva uma aplicação pessoal do que este capítulo lhe 
ensina sobre a obediência. Use a 1ª pessoa pronominal outra vez, e aplique as 
lições a pontos específicos de fraqueza ou desobediência em sua própria vida. O 
que você escrever ficará entre você e Deus, e não deverá ser mostrado a 
ninguém. 
 
QUARTO DE ESCUTA DIÁRIO 
Dt 30.11-14 
Rm 10.5-8 
Pv 30.17 
Rm 5.19; Rm 6.16 
II Co 7.15; II Co 9.13 
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Qual é a atitude dele para com elas?____________________ 
_________________________________________________ 
 
Como alguém pode chegar a entender a Bíblia?___________ 
_________________________________________________ 
 
c) Por que algumas pessoas duvidam da autoridade das Escrituras, mesmo 
possuindo diversos diplomas?  
_______________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 
3. O que é necessário acontecer na vida de uma pessoa, para que ela possa 
entender a Bíblia? (João 3.3)______________ 
_________________________________________________ 
 
4. Quem é nosso Mestre? (I Co 2.10-12)_________________ 
 
5. Alguém que já tenha experimentado o novo nascimento tem este grande 
Mestre, de acordo com Romanos 8.9?_____ 
Então qual seria nossa reação àqueles que, apesar de instruídos, duvidam da 
divindade de Cristo, da inspiração da Bíblia, e de outros ensinamentos básicos 
na Palavra impressa do Espírito Santo? 
___________________________________ 
_________________________________________________ 
 
 
QUARTO DE ESCUTA DIÁRIO 
 
Salmo 119.11-18 
Lucas 8.4-15 
Romanos 10.8-17 
Deuteronômio 4.1-9 
Deuteronômio 6.1-9 
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ESTUDO Nº 6 – A PALAVRA DE DEUS É NECESSÁRIA 
 
Salmo 119.1-48 
 
1. Como o salmista se refere à Palavra de Deus nos 
seguintes vs. do Salmo 119? 
(v.1)  
_____________________________________________ 
(2)  
_____________________________________________  

(3) ______________________________________________ 
(4) _______________________________________________   
(5) _______________________________________________ 
(6)_______________________ (7)______________________________ 
(43)______________________ (72)_____________________________ 
(91)______________________ (123)____________________________ 
 
2. O Salmista descobriu que respeitar e aprender a Palavra DE Deus resultam 
em: 
(7)________________________________________________________ 
(8)________________________________________________________ 
(9)________________________________________________________ 
 
3. Leia os vs. 10-16 e enumere oito ações ou atitudes do salmista, que revelam o 
que é amor real pela Palavra de Deus: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________ 
 
4. Quem devem ser nossos companheiros? (63)____________________ 
__________________________________________________________ 
 
5. Por que às vezes a adversidade é proveitosa para nós? (67, 71)_____ 
__________________________________________________________ 
 
6. Que valor tem a Palavra para nós? (72)____________________ 
______________________________________________________ 
 
7. O que é preciso para aprender a Palavra? (73)_______________ 
______________________________________________________ 

23 

Discípulo Vol 3 

ESTUDO Nº 8 – A OBEDIÊNCIA E O PRIVILÉGIO DE FAZER A 
VONTADE DE DEUS 

 
Deuteronômio 30 
 
A verdadeira prova de nosso amor por Cristo é a 
obediência. Jesus disse: “Aquele que tem os 
meus mandamentos e os guarda, esse é o que 
me ama e aquele que me ama, será amado por 
meu Pai, e eu também o amarei, e me 

manifestarei a ele” (João 14.21). 
 
Assim como há leis físicas que governam nossa vida física, há leis espirituais 
que governam nossa vida espiritual. Só seremos livres se obedecermos a estas 
leis. Jesus disse que ele veio para dar-nos uma vida mais abundante (João 
10.10). Satanás nos tenta a violar as leis do Espírito, confirmadas pela Palavra de 
Deus e por nossos coração. Satanás é o inimigo da alma dos homens. Mesmo 
assim, embora ele exerça grande influência, não pode derrotar-nos, se formos 
inteiramente submissos e obedientes a Cristo. 
 
Um atleta bem sucedido precisa obedecer a certos regulamentos. O mesmo se 
aplica a médicos, advogados, professores, fazendeiros, etc., se quiserem ser bem 
sucedidos em seus esforços. 
 
Como, então, pode um cristão esperar ser testemunha eficaz e frutífera, sem ser 
obediente ao Senhor Jesus Cristo e Sua Palavra? (I João 2.6, 15-17) 
 
Alguns hesitam em confiar sua vida a Deus, temendo que Ele possa querer 
mudar seus planos. E se Ele quiser mudá-los? Não é lógico que aquele que nos 
criou saiba melhor do que nós, o propósito para o qual nó fomos criados? E, já 
que Ele nos ama ao ponto de morrer por nós, não é lógico acreditar que Seu 
caminho é o melhor? (Rm 8.32) A obediência é a prova verdadeira de nosso 
amor por Cristo. 
 
1. Leia cuidadosamente Atos 9.1-22, que relata a conversão de Saulo de Tarso, 

mais tarde Paulo, o apóstolo. 
2. Imagine que você é Ananias. Numa papel separado escreva tudo que 

aconteceu e está relatado nesses versículos, usando a primeira pessoa 
pronominal. Use sua imaginação. Por exemplo, imagine cuidadosamente 
quais teriam sido seus sentimentos quando Deus o chamou para ir onde 
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as fontes originais de verdade espiritual para sua alimentação pessoal, é um 
grande dia porque ele passa a vive uma nova vida.” Thompson 
 
 
QUARTO DE ESCUTA DIÁRIO 
 
I Rs 18.12; II Rs 2.16 
Salmo 25.5; Salmo 119.18 
II Tm 3.16; I Ts 2.13 
I Co 2.13; Jo 17.17 
Jo 8. 31-32 
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8. a) Conhecer e decorar  a Palavra nos faz (98)______________ 
______________________________________________________ 
b) Meditar na Palavra nos faz (99)__________________________ 
______________________________________________________ 
c) Obedecer à Palavra nos faz (100)________________________ 
______________________________________________________ 
d) Por que acontece assim? (105)___________________________ 
______________________________________________________ 
e) O que ela nos dá? (130)________________________________ 
______________________________________________________ 
 
9. Como devemos firmar nossos passos? (133) ________________ 
______________________________________________________ 
 
10. Quando Deus nos disciplina? (126)_______________________ 
______________________________________________________ 
 
11. Qual é a reação daqueles que amam a Cristo, quando Sua Palavra não é 
guardada?  
(136)_____________________________ 
(158)__________________________________________________ 
 
12. Como podemos ter grande paz? (165)____________________ 
______________________________________________________ 
 
QUARTO DE ESCUTA DIÁRIO 
 
Salmo 119.97-105 
Salmo 1 
Neemias 8.1-12 
Lucas 10.38-42 
Atos 8.26-40 
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ESTUDO Nº 7 – MÉTODOS DE ESTUDO DA BÍBLIA 
 
Josué 1.1-9 e Salmo 19 
 
ATITUDE ACERTADA PARA ESTUDAR A 
BÍBLIA 
 
Aproxime-se da Bíblia com respeito, temor, 
expectativa; com a mente disposta e o coração 

confiante; com sede de verdade e justiça e com o coração possuído do Senhor 
Jesus Cristo; com o espírito humilde e contrito, confiando que Deus, o Espírito 
Santo, há de implantar nele o poder purificador de Sua Palavra eterna. 
Sobretudo, no estudo da Palavra de Deus esteja ansioso por obedecer a tudo o 
que Ele ordena,m e rejubile-se no fato de que você é um embaixador de Cristo, 
exortando aos homens que se reconciliem com Deus. 
 
MÉTODOS SUGERIDOS PAR ESTUDO DA BÍBLIA 
 
Primeiro adquira duas traduções da Bíblia. Estude ambas as traduções. Você não 
esperaria aprender muito a respeito das leis físicas do nosso universo sem 
dedicar-se com afinco e persistência ao seu estudo. Deveria, então esperar 
adquirir muitas conhecimentos sobre Deus e as riquezas misteriosas de Sua 
Palavra sem estudá-la com o mesmo afinco e persistência? 
 
1. Estudo por livro: A Bíblia contém muitos livros. Todavia, o plano de Deus 
para salvar os homens em Cristo Jesus atravessa a Bíblia toda. Tenha o cuidado 
de considerar cada livro como uma parte do todo. (1) Anote e sublinhe à medida 
que Deus fala com você através de Sua Palavra. (2) Fala um esboço do que leu. 
(3) Enumere os principais personagens, quem eles são e sua importância. (4) 
Escolha de cada capítulo versículos-chaves para decorar e coloque cada um 
num cartão para levar consigo. (5) Enumere ensinamentos a obedecer e 
promessas a cumprir. (6) Considere as características de Deus Pai, Deus Filho 
e Deus Espírito Santo. 
 
2. Estudo por Capítulo: Para ter uma idéia do capítulo, responda às seguintes 
perguntas: 
 
a) qual é o assunto principal do capítulo? 
b) Qual é a lição principal? 
c) Qual o versículo-chave? Decore-o; 
d) Quem são os principais personagens? 
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e) O que o capítulo ensina sobre Deus Pai? Jesus Cristo? O Espírito Santo? 
f) Há algum exemplo para eu seguir? 
g) Há alguma tarefa para eu executar? 
i) Há alguma promessa para mim? 
j) Há alguma oração para eu proferir? 
 
3. Estudo por Assunto: Tome um assunto importante, tal como graça, verdade, 
oração, fé, segurança, justificação, regeneração, paz, etc., e usando uma Bíblia e 
uma concordância, estude os aspectos do assunto em toda a Bíblia. Você achará 
necessário dividir cada tópico em sub-tópicos como, por exemplo: formas de 
oração, promessas de oração, exemplo: formas de oração, promessas de oração, 
exemplos de oração nas Escrituras, os ensinamentos de Cristo sobre a oração, o 
ministério de Cristo ao orarmos, o ministério do Espírito Santo na oração, etc. 
 
4. Estudo Biográfico: Há 2930 pessoas mencionadas na Bíblia. A vida de 
muitas delas fornece material para estudos biográficos muito interessantes (I 
Coríntios 10.11; Romanos 15.4). Escolha uma delas. Usando uma concordância 
e um Dicionário Bíblico, procure cada referência à pessoa em questão. Responda 
às seguintes perguntas: 
 
a) O que sabemos de sua família? 
b) Que espécie de educação recebeu na juventude? 
c) O que foi realizado por ele durante sua vida? 
d) Houve uma grande crise em sua vida? Se houve, como ele a encarou? 
e) Quais foram os traços notáveis de sua personalidade? 
f) Quem foram seus amigos? Que espécie de pessoas eram eles? Que influência 
tiveram sobre ele? Que influência ele teve sobre os amigos? 
g) Sua vida mostra algum desenvolvimento de personalidade? 
h) qual foi a experiência dele com Deus? Observe sua vida de oração, fé, serviço 
a Deus, conhecimento da Palavra de Deus, coragem em testemunhar, e sua 
atitude em relação ao culto a Deus. 
i) Existem algumas falhas evidentes na vida dele? 
j) Houve algum pecado na vida dele? Em que circunstâncias ele veio a cometer 
este pecado? Qual a natureza do pecado e o efeito em sua vida futura? 
l) Como eram seus filhos? 
m) Ele foi um tipo de Cristo? 
n) Há alguma lição, na vida desta pessoa, que deva ser anotada por você? 
 
“O dia em que a criança aprende a se alimentar sozinha é um grande dia na vida 
dela; do mesmo modo, quando o cristão forma o hábito de procurar diariamente 


