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O QUE É UM TREINAMENTO BÍBLICO ORAL?
1. É uma ênfase no uso da Bíblia como ela foi
escrita:
a) A Bíblia é compota de 75% de narrativas.
b) Jesus usou parábolas e perguntas.
c) É uma reprodução precisa do texto escrito.
d) É uma ênfase na memorização e meditação nas
Escrituras.

2. É um estilo de aprendizagem multisensorial:
a) Você ouve a história.
b) O que você visualiza a história.
c) O que você sente quando está envolvido na
história.
d) Como você
rapidamente.

relembra

a

história

mais

e) Permite que você crie músicas, dramatize ou
desenhe a história.

3. É um ensino interativo e um processo de
descobertas:
a) Dirigido por perguntas e respostas.
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b) O estudante relembra algo em que ele está
envolvido.
c) O estudante é guiado para descobrir os
tesouros da Palavra de Deus.
d) O Espírito Santo é aquele que revela a verdade.

4. É uma ênfase na aplicação:
a) As lições da Bíblia são para ser obedecidas.
b) As histórias bíblicas são relacionadas ao dia-adia.
c) Aplicações individuais vêm especificamente do
Espírito Santo.

5. É uma ferramenta poderosa de comunicação:
a) A Palavra de Deus é mais cortante do que
espada de dois gumes.
b) A Bíblia cruza culturas e está além do tempo.
c) Envolve emoção e experiências pessoais.
d) A Bíblia está traduzida para muitas línguas e
pode facilmente ser usada como livro texto.
e) Fazer perguntas
pensarem.

permite

aos

estudantes
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6. Permite o aprendizado por meio diferente ao
convencional, nos Estados Unidos 85% das
pessoas são consideradas funcionalmente
iletradas1:
a) 4% Iletradas.
b) 29% Funcionalmente Iletradas.
c) 44% Preferem aprender oralmente.
d) 13% são altamente letradas
aprender por meio da leitura.

e

preferem

1

O Brasil tem atualmente cerca de 16 milhões de analfabetos. Cada
vez mais, no mundo, adota-se o conceito de analfabeto funcional, 30
milhões de brasileiros, considerando a população de 15 anos ou mais.
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COMO DIRIGIR UMA CLASSE DE TREINAMENTO
BÍBLICO ORAL

A baixo estão presentes algumas suguestões que
ajudarão os professores a dirigirem sua classe de
Treinamento Bíblico Oral, São aspectos que estimularão a
discussão do grupo e uma ampliação da visão sobre a
história bíblica estudada.

Explorando o Texto Bíblico
Algum evento importante aconteceu antes da passagem
Biblica em estudo, que possa me ajudar a entender
melhor o conteúdo da história?
Circunstâncias:
Descreva a situação. Como posso me inserir nessa
história me sentir o que os personagens sentiram,
vivenciar a situação?
Observe:
Observe cada cena do texto Bíblico, observe o que é dito
ou feito, as informações espirituais sobre as pessoas
envolvidas na passagem ... ou sobre Deus.
Observe também seus alunos: O que as respostas em
cada seção mostram sobre a vida espiritual de seus
alunos, como confiança, raiva, dúvida, etc.
Escolhas:
A maioria das passagens mostram escolhas feitas por
alguém. Você vê nesta passagem escolhas feitas por
Deus
por
outras
pessoas?
Examine essas escolhas. Será que as decisões
manifestam
sentimentos
como
orgulho,
perdão,
humildade, ódio, bondade, medo ou respeito?
Você pode pensar em outras escolhas (boas ou más) que
poderiam ter sido tomadas.
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Resultados:
Quais são os resultados que você vê em cada escolha
feita?
Impacto:
Quem foi influenciado, direta ou indiretamente, por cada
escolha e como?
Deus:
Quais são as características de Deus que você vê, tais
como a paciência, a misericórdia, a raiva, poder, amor ou
interesse? Será que o Senhor encorajou, advertiu ou
ensinou algo? Como é que Deus responde às pessoas?
Como as pessoas podem responder a Deus?

Aplicando à Vida dos Alunos
(Questões para Discussões)

Revisão:
Reveja as observações que você fez durante a exploração
do texto. Para cada observação feita, pense em como
poderá aplicá-las ao dias atuais.
Circunstâncias:
Pergunte a si mesmo, será que eu, ou alguém que eu
conheça, caso estivesse em uma situação semelhante,
agiria da mesma forma?
O que estou fazendo ou dizendo que é similar (ou
diferente) a reação das pessoas nesta passagem das
Escrituras?
Sou eu um crente ou incrédulo? Estou em paz ou
confuso? Estou buscando a Deus? O que posso aprender
com os gestos e as palavras que eu vi nesta passagem?
Escolhas:
Quais escolhas eu fiz sobre esse aspecto do texto antes
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de entendê-lo? Quais escolhas estou fazendo agora?
Existem melhores escolhas que poderiam ser feitas?
Resultado / Impacto:
Quais foram (ou poderiam ter sido) as conseqüências de
minhas escolhas? Quem foi (pode ser) afetado por elas?
Deus:
Eu vejo Deus trabalhando em minha vida? O que eu
poderia aprender com essa história sobre Deus e Seu
caráter? O que nesta história pode me ajudar a crescer
espiritualmente?

Para acompanhamento pedagógico entre em contato com
o SETELL.

Pr. Anilton Oliveira da Silva
Diretor Acadêmico Setell
vemsemear@gmail.com
www.vemsemear.com.br
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57. Não Ame ao Dinheiro
A Lepra de Naamã
2 Reis 5:1-27
2 Reis 5
1 Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande
homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele
o SENHOR dera vitória à Síria; era ele herói da guerra, porém
leproso.
2 Saíram tropas da Síria, e da terra de Israel levaram cativa uma
menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. 3 Disse ela à
sua senhora: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta
que está em Samaria; ele o restauraria da sua lepra.
4 Então, foi Naamã e disse ao seu senhor: Assim e assim falou a
jovem que é da terra de Israel. 5 Respondeu o rei da Síria: Vai,
anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou
consigo dez talentos de prata, seis mil siclos de ouro e dez vestes
festivais.
6 Levou também ao rei de Israel a carta, que dizia: Logo, em
chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu
servo, para que o cures da sua lepra.
7 Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse:
Acaso, sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que
este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai,
pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo.
8 Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel
rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as
tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em
Israel. 9 Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros
e parou à porta da casa de Eliseu. 10 Então, Eliseu lhe mandou
um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te sete vezes no Jordão, e a
tua carne será restaurada, e ficarás limpo.
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11 Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: Pensava
eu que ele sairia a ter comigo, pôr-se-ia de pé, invocaria o nome
do SENHOR, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e
restauraria o leproso. 12 Não são, porventura, Abana e Farfar,
rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não
poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com
indignação.
13 Então, se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: Meu
pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso, não
a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: Lava-te e ficarás
limpo. 14 Então, desceu e mergulhou no Jordão sete vezes,
consoante a palavra do homem de Deus; e a sua carne se tornou
como a carne de uma criança, e ficou limpo.
15 Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva; veio,
pôs-se diante dele e disse: Eis que, agora, reconheço que em toda
a terra não há Deus, senão em Israel; agora, pois, te peço aceites
um presente do teu servo.
16 Porém ele disse: Tão certo como vive o SENHOR, em cuja
presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o
aceitasse, mas ele recusou.
17 Disse Naamã: Se não queres, peço-te que ao teu servo seja
dado levar uma carga de terra de dois mulos; porque nunca mais
oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros
deuses, senão ao SENHOR. 18 Nisto perdoe o SENHOR a teu
servo; quando o meu senhor entra na casa de Rimom para ali
adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de
encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa
de Rimom, nisto perdoe o SENHOR a teu servo.
19 Eliseu lhe disse: Vai em paz. Quando Naamã se tinha
afastado certa distância, 20 Geazi, o moço de Eliseu, homem de
Deus, disse consigo: Eis que meu senhor impediu a este siro
Naamã que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia;
porém, tão certo como vive o SENHOR, hei de correr atrás dele
e receberei dele alguma coisa.
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21 Então, foi Geazi em alcance de Naamã; Naamã, vendo que
corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: Vai
tudo bem?
22 Ele respondeu: Tudo vai bem; meu senhor me mandou dizer:
Eis que, agora mesmo, vieram a mim dois jovens, dentre os
discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim; dá-lhes,
pois, um talento de prata e duas vestes festivais.
23 Disse Naamã: Sê servido tomar dois talentos. Instou com ele
e amarrou dois talentos de prata em dois sacos e duas vestes
festivais; pô-los sobre dois dos seus moços, os quais os levaram
adiante dele. 24 Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das
suas mãos e os depositou na casa; e despediu aqueles homens,
que se foram. 25 Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu
senhor. Perguntou-lhe Eliseu: Donde vens, Geazi? Respondeu
ele: Teu servo não foi a parte alguma.
26 Porém ele lhe disse: Porventura, não fui contigo em espírito
quando aquele homem voltou do seu carro, a encontrar-te? Era
isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e
vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? 27 Portanto, a lepra de
Naamã se pegará a ti e à tua descendência para sempre. Então,
saiu de diante dele leproso, branco como a neve.
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Questões para Estudo: Não Ame ao Dinheiro
2 Reis 5:1-27
Introdução:
O dinheiro em si não é, nem mal, nem pecado, uma vez que ele
é apenas algo material, nos dado por Deus para que o
administremos de forma sábia. No entanto, o amor ao dinheiro,
torna-o um ídolo, o foco principal de nossas vidas, sendo
utilizado para todo os tipos de maldade e perversão, isso
acontece quando ele torna-se um "deus" em nossas vidas. Na
história de Naamã e sua cura da lepra, vamos ver o amor ao
dinheiro na ganância de Eliseu e, finalmente, a destruição que ele
trouxe sobre sua vida como conseqüência de tal ganância.
Objetivos:
Conhecer – Compreender que a a ganância e a ambição
egoísta nos destroem. Saber que sempre que colocamos
alguma coisa diante de Deus, estamos na verdade
começando a não confiar e confiar somente Nele, mas sim,
supervalorizando os bens materiais.
Atitude – Crer que Deus suprirá todas as nossas necessidades
em seu tempo e de Sua forma. Contentar-se, em nosso
espírito, com o que o Senhor nos confiou. Retirando o foco
das coisas que desejamos e dando mais importância aos
desejos de Deus.
Ações – Viver contente e alegria com as coisas que o Senhor
nos confiou, para perceber que tudo o que temos não é
nosso, mas apenas bens que o Senhor nos confiou durante
nosso curto tempo na terra.
Versos para memorizar:
Lucas 16:13 “Ninguém pode servir a dois senhores; porque ou há
de aborrecer-se de um e amar ao outro ou se devotará a um e
desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas.”
1 Timóteo 6:10 “Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os
males; e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos
se atormentaram com muitas dores.”
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Hebreus 13:5 “Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com
as coisas que tendes; porque ele tem dito: De maneira alguma te
deixarei, nunca jamais te abandonarei.”
Textos para estudo:
Eclesiastes 5:10; Mateus 6:19-21, 24-34; Lucas 16:13; Atos 5:111; Filipenses 4:10-19; 1 Timóteo 3:1-7; 6:3-10; Hebreus 13:5
Explorando o Texto:
1. Quem foi Naamã e qual era sua posição? (2 Reis 5:1.
Naamã era o comandante do exército do rei da Síria. Ele
era um homem grande e importante, e serviu como um
valente soldado.)
2. Qual problema tinha Naamã? (2 Reis 5:1. Ele tinha
lepra.)
3. O que a serva israelita sugeriu à sua patroa a respeito da
doença de Naamã? (2 Reis 5:3. A serva de Naamã
sugeriu que ele fosse ver o profeta em Samaria, para ser
curado da lepra.)
4. Quais foram os pertences que Naamã levou consigo para
a terra de Israel? (2 Reis 5:5. Dez talentos de prata, seis
mil siclos de ouro e dez mudas de roupa).
5. Qual foi a resposta do rei de Israel a carta trazida por
Naamã? (2 Reis 5:7. O rei de Israel rasgou suas roupas,
demonstrando como ele estava perturbado e preocupado,
pois ele sabia muito bem que não teria condições de
curar a Naamã.)
6. Qual foi a resposta de Eliseu ao ouvir a resposta do Rei
do Israel? (2 Reis 5:8. Eliseu mandou dizer ao rei para
enviar Naamã até ele, e que o sírio saberia que havia um
profeta em Israel.)
7. De que forma Naamã chegou à casa de Eliseu? (2 Reis
5:9. Naamã chegou à casa de Eliseu com todos os seus
cavalos e carros de uma forma opulenta.)
8. Que resposta Eliseu deu a Naamã e como ele reagiu?
(2 Reis 5:10. Eliseu enviou um mensageiro a Naamã e
disse-lhe ele mergulhar sete vezes no rio Jordão.)
9. Qual foi a reação de Naamã a mensagem de Eliseu, para
ele lavar-se no rio Jordão? Por quê? (2 Reis 5:10-12.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Naamã estava ficou irado e afirmou que na Síria havia
rios mais limpos do que em Israel.)
Qual foi o resultado da obediência de Naamã, a saber:
lavar-se e se purificar no rio Jordão? (2 Reis 5:13-14. A
carne de Naamã foi restaurada e ficou limpa como a de
um menino).
Qual foi a dupla resposta de Eliseu a Naamã, após a sua
cura? (2 Reis 5:15. Naamã veio a reconhecer e
compreender que esse milagre não poderia ter
acontecido por qualquer outra forma que não por um ato
divino do Deus Todo-Poderoso. Como resultado de sua
gratidão, Naamã oferece um presente a Eliseu, em troca
de sua ajuda. )
Qual foi a resposta de Eliseu a oferta de Naamã? (2 Reis
5:16. Eliseu continuamente recusou dizendo: "Tão certo
como vive o Senhor, a quem sirvo, não vou aceitar
nada”.)
De que forma Eliseu se despediu de Naamã quando ele
seguiu seu caminho, de volta à sua terra natal? (2 Reis
5:17-19. Eliseu enviou Naamã em paz.)
Quais foram os pensamentos de Geazi, servo de Eliseu,
depois de ver o milagre que aconteceu e a recusa de se
mestre a doação de Naamã? (2 Reis 5:20. Geazi disse
para si mesmo que seu mestre era fraco, não aceitando o
que foi trazido, e que ele iria correr atrás dele para
receber os bens para si).
Que tipo de dedicação, esforço, Geazi teve para receber
um presente de Naamã? (2 Reis 5:19-20. Geazi correu
atrás de Naamã, para alcançá-lo depois que ele já havia
percorrido uma certa distância. Geazi também jurou pelo
Senhor Deus Todo-Poderoso que ele iria correr atrás de
Naamã, para receber algo. O juramento de Geazi foi o
mesmo tipo de voto de Eliseu, que havia determinado
não aceitar um presente de Naamã).
Quem Geazi, servo de Eliseu, consultou, antes de ir
receber um presente de Naamã? (2 Reis 5:20-21. Geazi
não conseguiu falar com Eliseu, ele simplesmente falou
consigo mesmo.)
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17. O que Geazi disse a Naamã e qual era o propósito pelo
qual corria atrás dele? (2 Reis 5:22. Geazi disse que
Eliseu lhe havia enviado para receber dois talentos de
prata e dois conjuntos de roupas para dois jovens
profetas que haviam acabado de chegar.)
18. Qual foi o verdadeiro propósito de Geazi ao pedir a
roupa e os talentos de prata? (2 Reis 5:24. Geazi tomou
os presentes de Naamã e os colocou em casa para seu
próprio uso.)
19. O que Geazi disse a Eliseu quando lhe perguntou por
onde ele havia andado? (2 Reis 5:25. Geazi respondeu
ao seu mestre que não havia ido a lugar algum.)
20. Qual foi o resultado da ganância de Geazi? (2 Reis 5:2627. Ele e seus descendentes herdariam a lepra que estava
em Naamã. Como resultado disto, Geazi também foi
forçado a se afastar da presença de Eliseu)
Questões para Discussão:
1. Ao olhar para a menina, criada da esposa de Naamã,
onde vemos a existência de sua fé, mesmo em meio a
escravidão em uma terra estrangeira e apesar de sua
posição humilde? (2 Reis 5:3) [A fé da menina era
firmada no Senhor Deus Todo-Poderoso e no Seu poder
de usar seus servos para a proclamação de Sua glória.
Mesmo sendo uma criada, ela tinha fé para se submeter
a sua senhora, sugerindo que Naamã fosse a sua terra
natal, ver “o homem de Deus.”]
2. De que forma a história de Naamã mostra como
devemos reagir quando nos deparamos com problemas e
dilemas da vida? (2 Reis 5:3) [Como cristãos, devemos
estar constantemente renovando o nosso olhar sobre o
Senhor Deus Todo-Poderoso percebendo que somente
Ele pode salvar-nos tempos de necessidade.]
3. Você está buscando o Senhor e o Seu poder,
exclusivamente para você, ou também para as pessoas
ao redor?
4. O que podemos aprender com a atitude do rei de Israel
sobre a possibilidade de se encontrar uma cura para a
lepra de Naamã? (2 Reis 5:7) [O Rei percebeu que era
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5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

uma tarefa impossível quando se olha para o que o
homem poderia fazer por si só.]
Como Eliseu agiu diante do problema de Naamã?
(2 Reis 5:8) [Eliseu não se preocupou, mas tinha fé no
poder que Deus lhe havia designado, e foi capaz, pela
graça de Deus, fazer o impossível aos olhos do homem.]
Como devemos reagir quando os incrédulos estão nos
pedindo ajuda e assistência? (2 Reis 5:9-10) [Devemos
estar dispostos a ajudá-los e apontá-los o, e não ajudá-los
para nosso próprio benefício, mas ajudá-los a fim de que
neles se manifestem o poder de Deus. ]
Quando olhamos para a forma como Naamã foi curado,
o que podemos aprender sobre como o Senhor opera?
(2 Reis 5:10-14) [Vemos que o Senhor salva de forma
simples. Não há nenhuma grande obra que possamos
fazer por nós mesmos. O mesmo acontece como no
batismo de arrependimento.]
Quando olhamos para a cura de Naamã, o que
aprendemos sobre o amor e a paciência de Deus? (2 Reis
5:10-14) [Vemos o imenso amor e paciência de Deus em
Seu trato com Naamã, principalmente pelo fato de ser
ele da Síria, povo que não era ligado com o povo
escolhido de Deus, na verdade eram seus inimigos. Em
segundo lugar, observamos também a paciência e o amor
de Deus na cura de Naamã, quando ele estava irritado e
frustrado com o pedido de Eliseu, para se lavar no rio
Jordão. No entanto, o Senhor foi paciente com ele no
meio em meio a sua ira e permitiu que ele fosse limpo.]
Como você percebe a paciência de Deus agindo em sua
vida?
O que aprendemos com a resposta de Eliseu diante do
oferecimento de presentes, quando Naamã volta limpo?
Qual foi o foco de Eliseu? (2 Reis 5:15-16) [Apesar de
Naamã insistir com Eliseu para aceitar seu presente,
Eliseu recusa. Eliseu focalizou, não a riqueza material
que ele poderia ganhar com a situação, mas seu foco
estava em Naamã, apontando-lhe a glória e a majestade
de Deus e abrindo-lhe os olhos para o verdadeiro Deus.]
O que significa ser um amante do dinheiro?
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12. Quais são algumas das maneiras que você é tentado
quando confrontado com a riqueza material?
13. Como você pode guardar-se da ganância e do egoísmo?
14. Qual foi a atitude de Geazi em relação a seu mestre
Eliseu, que Jurou por Deus que não receberia nada de
Naamã? (2 Reis 5:20) [Geazi disse para si mesmo que
ele pensou que Eliseu tinha sido muito bom com Naamã,
e que ele deveria ter recebido os presentes. Isso mostra o
desrespeito e um descrédito à autoridade de Eliseu, visto
já ter determinado não receber nada.]
15. Na vida do servo de Eliseu, Geazi, o que acontece
quando dá lugar ao pecado da ganância? (2 Reis 5:1925) [Vemos que Geazi, quando a ganância toma conta
dele, não comete apenas um pecado, mas um pecado
leva a outro, que leva a outro e lentamente aumenta, até
alcançar uma multidão de pecados].
16. Quais as etapas do pecado na vida de Geazi e qual o
resultado? (2 Reis 5:19-25) [ele começa por desrespeitar
/ desconsiderando o que seu mestre havia afirmado,
levando o pecado da ganância a sua morada, mentiu para
ambos, Naamã e Eliseu, e o roubou a Naamã.]
17. Como você tem visto o pecado crescer em sua vida, uma
vez que começa com algo pequeno e leva-nos de um
lado para outro? (2 Reis 5:19-25)
18. O que acontece conosco quando permitimos que o
pecado tenha domínio sobre nossas vidas? (2 Reis 5:2627) [Vemos que haverá sempre uma conseqüência e que
o efeito do pecado é a destruição. Para Geazi, esta foi
sua destruição, a lepra e sua expulsão da presença de
Eliseu. Para nós, como cristãos, vemos que nossos
pecados têm conseqüências e que a maior conseqüência
é a morte e a separação da presença de Deus, por toda a
eternidade.]
19. Por que não precisamos nos preocupar sobre a riqueza e
as finanças? [Nós, como cristãos, não precisam se
preocupar com a captação financeira, o Senhor Deus
sabe o que precisamos e é capaz de suprir nossas
necessidades.]
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58. Firme-se na Verdade
Ananias e Safira
Atos 4:32 – 5:10
Atos 4
32 Da multidão dos que creram era um o coração e a alma.
Ninguém considerava exclusivamente sua nem uma das coisas
que possuía; tudo, porém, lhes era comum. 33 Com grande
poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor
Jesus, e em todos eles havia abundante graça. 34 Pois nenhum
necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras
ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes 35 e
depositavam aos pés dos apóstolos; então, se distribuía a
qualquer um à medida que alguém tinha necessidade.
36 José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé,
que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre,
37 como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o
depositou aos pés dos apóstolos.
Atos 5
1 Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher
Safira, vendeu uma propriedade,
2 mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e,
levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos.
3 Então, disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu
coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte
do valor do campo?4 Conservando-o, porventura, não seria teu?
E, vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no
coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus.
5 Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo
grande temor a todos os ouvintes.
6 Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o
sepultaram.
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7 Quase três horas depois, entrou a mulher de Ananias, não
sabendo o que ocorrera. 8 Então, Pedro, dirigindo-se a ela,
perguntou-lhe: Dize-me, vendestes por tanto aquela terra? Ela
respondeu: Sim, por tanto. 9 Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes
em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés
dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão.
10 No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou.
Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaramna junto do marido.
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Questões para Estudo: Firme-se na Verdade
Atos 4:32 – 5:10
Introdução:
É importante e essencial vivermos firmados na verdade, pois ela
faz parte da essência de Deus e de Sua Palavra. O próprio Jesus
descreve a si mesmo, desta forma: "Eu sou a verdade" (João
14:6) e sobre a Palavra de Deus diz que: "Tua Palavra é a
verdade" (João 17:17). Jesus também descreve Satanás como o
"pai da mentira" (João 8:44) e aqueles que falam mentiras são
seus filhos. Assim, é essencial a nós,cristãos, manter a verdade.
Quando nossa vida é consumida por mentiras, encontramo-nos
unidos com o caráter deste mundo, de nossa carne e do diabo.
Objetivos:
Conhecimento – Entender a importância de nossas palavras e
à necessidade de se falar a verdade. Entender que quando
falamos algo que não seja a verdade ou o que realmente está
acontecendo, pecamos, pois agimos de forma contrária ao
caráter de Deus. Chegar ao entendimento de que Deus é um
Deus de verdade e só fala a verdade. Perceber que, quando
nós não mantemos a verdade em nossas vidas tudo à nossa
volta desmorona em torno de nós.
Atitude – Acreditar na necessidade de se manter firme na
verdade e se apegar à verdade absoluta. Acreditar que o
nosso pecado é grave aos olhos de Deus e há conseqüências,
portanto, temos que cuidar com forma como vivemos.
Ações – Manter a verdade como algo da maior importância e
viver uma vida plena, de caráter honesto e boa reputação
diante de Deus e dos homens. Repreender os lábios
mentirosos quando nos deparamos com eles e estimular os
crentes a viver verdadeiramente, como o Senhor nos ordena.
Versos para memorizar:
João 17:17 “Santifica-os na verdade; a tua palavra é a verdade.”
Efésios 6:13-14 “Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para
que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo,
permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a
verdade e vestindo-vos da couraça da justiça.
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Textos para Estudo:
Mateus 6:24; Lucas 16:13; João 8:42-47; 14:6; 17:17;
1 Coríntios 4:7; Efésios 6:10-18; Tiago 3:1-10
Explorando o Texto:
1. Como os crentes da igreja primitiva mostram um senso
de comunidade? (Atos 4:32. Eles eram de uma só mente
e coração. Ninguém reivindicou suas posses como sua
própria e compartilhavam tudo o que tinham.)
2. Por que não havia pessoas necessitadas entre os
primeiros crentes? (Atos 4:32-35. Todos
compartilhavam tudo o que tinham. Uma grande parte
desse aumento veio daqueles que vendiam suas terras e
casas e colocavam o dinheiro nos pés dos apóstolos, para
a sua distribuição a aqueles que tinham necessidade.)
3. Qual foi um dos casais que vendeu um imóvel? (Atos
5:1. Ananias, juntamente com sua esposa Safira).
4. O que Ananias decidiu fazer depois que vendeu sua
propriedade? (Atos 5:2. Ele decidiu reter parte do
dinheiro para ele e colocou o restante aos pés dos
apóstolos).
5. Como Safira agiu a falsa história contata por seu
marido? (Atos 5:2. Ela confirmou a versão contata pelo
marido.)
6. Quem Pedro disse que tinha enchido o coração de
Ananias? (Atos 5:3. Pedro disse a Ananias que Satanás
encheu o seu coração.)
7. O que Ananias fez pra Satanás preencher seu coração?
(Atos 5:3-4. Ele mentiu para o Espírito Santo e manteve
para si algum do dinheiro que recebeu para a terra que
ele vendeu. Ele não mentiu ao homem, mas a Deus.)
8. O que aconteceu com Ananias depois que ouviu a
verdade contada por Pedro? (Atos 5:5. Quando Ananias
ouviu isso, caiu e morreu e foi levado para ser
enterrado.)
9. Qual o resultado na vida de quem ouviu o que havia
ocorrido com Ananias? (Atos 5:5. Grande temor tomou
todos os que ouviram falar dele)
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10. O que Pedro perguntou a Safira quando ela entrou para
vê-lo três horas depois, sem saber o que tinha
acontecido? (Atos 5:7-8. Pedro perguntou Safira, "é este
o preço que você e Ananias receberam pela terra?")
11. Como Safira responder à pergunta de Pedro? (Atos 5:8.
Ela mentiu e disse-lhe que era o preço.)
12. Qual foi o resultado da mentira de Safira e de ter tentado
o Espírito do Senhor? (Atos 5:9-10. Ela morreu e caiu
aos pés de Pedro, e foi sepultada no mesmo dia que seu
marido.)
Questões para Discussão:
1. Qual a sua reação quando você vê uma pessoa, que faz
parte do corpo de Cristo, passando por necessidade à sua
volta? (Atos 4:32-35)
2. Você estaria disposto a dar o que você tem para ajudar
aqueles que estão em necessidade? (Atos 4:32-35)
3. Você olha para as suas posses como suas? Como
devemos olhar para nossas posses? (Atos 4:32)
[Nenhuma das posses que temos são, na realidade,
nossa. Nós não temos nada que não tenha sido confiada
a nós por Deus.]
4. Muitas vezes em nossas vidas, mentimos para nós
mesmos, pensando que todos os bens que temos são
nossos. Como você já viu isto acontecer em sua própria
vida ou na vida dos que estão ao seu redor?
5. De que maneira nós, como Ananias, decidimos voltar
atrás em algo a que já havíamos nos comprometido?
(Atos 5:2)
6. Como uma "coisa boa" que Ananias e Safira estavam
fazendo ao vender sua propriedade e dando-lhe aos
apóstolos se transformou em uma coisa negativa e
pecadora? (Atos 5:2-9) [Como resultado de suas
mentiras e falseamento da verdade, o desejo original de
fazer algo para ajudar o corpo de Cristo, resultou em um
final pecaminoso e destrutivo.]
7. Por que, às vezes, é difícil dizer a verdade? [Muitas
vezes, vemos a possibilidade de uma mentira nos trazer
um benefício a curto prazo (ganho de popularidade, etc.),
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porém, muitas vezes ignoramos o fato de que a verdade
será revelada e a mentira não surtirá efeito.]
8. A que caráter nos associamos quando mentimos? (Atos
5:3) [Quando mentimos, estamos nos associando o
caráter de Satanás, quem é o pai da mentira ".]
9. Por que a mentira é uma coisa tão séria aos olhos de
Deus? (Atos 5:3-9) [Mentir é uma coisa muito séria aos
olhos de Deus porque é contrário à Sua natureza e
caráter.]
10. Existe sempre uma conseqüência pelo pecado? (Atos
5:5-9) [Há sempre alguma conseqüência para o pecado.
Às vezes, haverá uma conseqüência física e óbvia para
as nossas ações aqui na terra, no entanto, para todas as
pessoas sem Cristo é uma eternidade no inferno,
separados de Deus. ]
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59. Não Seja Rápido Para se Irar
Nabal e Abigail
1 Samuel 25:2-39
1 Samuel 25
2 Havia um homem, em Maom, que tinha as suas possessões no
Carmelo; homem abastado, tinha três mil ovelhas e mil cabras e
estava tosquiando as suas ovelhas no Carmelo. 3 Nabal era o
nome deste homem, e Abigail, o de sua mulher; esta era sensata
e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu
trato. Era ele da casa de Calebe.
4 Ouvindo Davi, no deserto, que Nabal tosquiava as suas
ovelhas, 5 enviou dez moços e lhes disse: Subi ao Carmelo, ide a
Nabal, perguntai-lhe, em meu nome, como está. 6 Direis àquele
próspero: Paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo o que
possuis tenha paz!
7 Tenho ouvido que tens tosquiadores. Os teus pastores
estiveram conosco; nenhum agravo lhes fizemos, e de nenhuma
coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo.
8 Pergunta aos teus moços, e eles to dirão; achem mercê, pois, os
meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora; dá,
pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres
à mão.
9 Chegando, pois, os moços de Davi e tendo falado a Nabal
todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram.
10 Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: Quem é Davi, e
quem é o filho de Jessé? Muitos são, hoje em dia, os servos que
fogem ao seu senhor. 11 Tomaria eu, pois, o meu pão, e a minha
água, e a carne das minhas reses que degolei para os meus
tosquiadores e o daria a homens que eu não sei donde vêm?
12 Então, os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram e,
tendo chegado, lhe contaram tudo, segundo todas estas palavras.
13 Pelo que disse Davi aos seus homens: Cada um cinja a sua
espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi, a sua;
26

subiram após Davi uns quatrocentos homens, e duzentos ficaram
com a bagagem.
14 Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou
a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto
mensageiros a saudar a nosso senhor; porém este disparatou com
eles. 15 Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e
nunca fomos agravados por eles e de nenhuma coisa sentimos
falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos
no campo. 16 De muro em redor nos serviram, tanto de dia como
de noite, todos os dias que estivemos com eles apascentando as
ovelhas. 17 Agora, pois, considera e vê o que hás de fazer,
porque já o mal está, de fato, determinado contra o nosso senhor
e contra toda a sua casa; e ele é filho de Belial, e não há quem
lhe possa falar.
18 Então, Abigail tomou, a toda pressa, duzentos pães, dois
odres de vinho, cinco ovelhas preparadas, cinco medidas de trigo
tostado, cem cachos de passas e duzentas pastas de figos, e os
pôs sobre jumentos, 19 e disse aos seus moços: Ide adiante de
mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela a seu
marido Nabal.
20 Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia, encoberta pelo
monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou
com eles. 21 Ora, Davi dissera: Com efeito, de nada me serviu
ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu
falta de tudo quanto lhe pertence; ele me pagou mal por bem. 22
Faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar,
ao amanhecer, um só do sexo masculino dentre os seus.
23 Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento
e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até à
terra. 24 Lançou-se-lhe aos pés e disse: Ah! Senhor meu, caia a
culpa sobre mim; permite falar a tua serva contigo e ouve as
palavras da tua serva. 25 Não se importe o meu senhor com este
homem de Belial, a saber, com Nabal; porque o que significa o
seu nome ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele; eu,
porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor, que enviaste.
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26Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o SENHOR e a
tua alma, foste pelo SENHOR impedido de derramar sangue e de
vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal, sejam os teus
inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor. 27 Este é o
presente que trouxe a tua serva a meu senhor; seja ele dado aos
moços que seguem ao meu senhor. 28 Perdoa a transgressão da
tua serva; pois, de fato, o SENHOR te fará casa firme, porque
pelejas as batalhas do SENHOR, e não se ache mal em ti por
todos os teus dias. 29 Se algum homem se levantar para te
perseguir e buscar a tua vida, então, a tua vida será atada no
feixe dos que vivem com o SENHOR, teu Deus; porém a vida de
teus inimigos, este a arrojará como se a atirasse da cavidade de
uma funda. 30 E há de ser que, usando o SENHOR contigo
segundo todo o bem que tem dito a teu respeito e te houver
estabelecido príncipe sobre Israel, 31 então, meu senhor, não te
será por tropeço, nem por pesar ao coração o sangue que, sem
causa, vieres a derramar e o te haveres vingado com as tuas
próprias mãos; quando o SENHOR te houver feito o bem,
lembrar-te-ás da tua serva.
32 Então, Davi disse a Abigail: Bendito o SENHOR, Deus de
Israel, que, hoje, te enviou ao meu encontro. 33 Bendita seja a
tua prudência, e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de
derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse.
34 Porque, tão certo como vive o SENHOR, Deus de Israel, que
me impediu de que te fizesse mal, se tu não te apressaras e me
não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal, até ao
amanhecer, nem um sequer do sexo masculino.
35 Então, Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia
trazido e lhe disse: Sobe em paz à tua casa; bem vês que ouvi a
tua petição e a ela atendi.
36 Voltou Abigail a Nabal. Eis que ele fazia em casa um
banquete, como banquete de rei; o seu coração estava alegre, e
ele, já mui embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa
alguma, nem pouco nem muito, até ao amanhecer. 37 Pela
manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a
entender aquelas coisas; e se amorteceu nele o coração, e ficou
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ele como pedra. 38 Passados uns dez dias, feriu o SENHOR a
Nabal, e este morreu.
39 Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: Bendito seja o
SENHOR, que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal e
me deteve de fazer o mal, fazendo o SENHOR cair o mal de
Nabal sobre a sua cabeça. Mandou Davi falar a Abigail que
desejava tomá-la por mulher.
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Questões para Estudo: Não seja Rápido para se Irar
1 Samuel 25:2-39
Introdução:
A raiva é uma emoção que pode rapidamente capturar e controlar
as ações do crente e conduzir suas ações de forma negativa.
Muitas vezes, nossa raiva responde irracionalmente e
pecaminosamente, sem o amor e a paz que Deus quer que nós
tenhamos em nossas vidas. A raiva em si não é pecaminosa, pois
é possível nos irarmos (João 2:12-17), no entanto, muitas vezes
não somos capazes de discernir corretamente entre o tempo de
agirmos e o de nos acalmarmos e levarmos a situação até o
Senhor e Sua Palavra. Assim, não devemos ser rápidos em
sentimos raiva, mas sim reagir devagar e com cuidado as
situações, com o amor que irradia de nossas vidas.
Objetivos:
Conhecer – Entender como devemos agir e viver em relação
aos que nos cercam e nos frustram. Perceber a eficácia de
uma abordagem calma e humilde a uma situação de pressão.
Atitude – Adotar uma atitude de humildade e respeito para
com as pessoas ao nosso redor, mesmo que não
concordemos com elas ou eles estejam nos provocando de
forma arrogante.
Ações – Viver de forma calma e tranqüila no mundo,
mantendo-nos firmes e fortes em nossas convicções.
Versos para Memorizar:
Salmos 4:4 “Irai-vos e não pequeis; consultai no travesseiro o
coração e sossegai.”
Tiago 1:19-20 “Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo
homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para
se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus.”
Textos para Estudo:
Eclesiastes 7:9; Romanos 12:17-21; Efésios 4:26, 31;
Colossenses 3:8; Tiago 1:19-21
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Explorando o Texto:
1. Quantos e quais eram os animais que Nabal possuíam?
(1 Samuel 1:2. No total, Nabal tinha quatro mil animais
representados por suas cabras e ovelhas).
2. Como mulher de Nabal é descrita e qual o seu nome?
(1 Samuel 1:3. Nabal tinha uma mulher chamada
Abigail, que era muito bonita e inteligente.)
3. Quem observava ao longo Nabal e cuidava de suas
posses? (1 Samuel 1:7. Davi e seus homens.)
4. Qual foi a mensagem que Davi enviou a Nabal, por meio
de dez homens? (1 Samuel 1:6-8. “Vida longa a você!
Boa saúde a você sua família! Agora eu ouço que é
tempo de tosquia de ovelhas. Quando seus pastores
estavam conosco, nós não os maltratamos, e todo o
tempo que estiveram no Carmelo de nada lhes faltou.
Pergunte ao seu servos e eles vão te dizer. Portanto, ser
favorável para os meus jovens, uma vez que chegamos
em um momento festivo. Por favor, dê a seus servos e
seu filho David o que você puder.”)
5. De que forma Davi fez o pedido a Nabal? (1 Samuel 1:68. Foi de uma maneira muito honra, devido à proteção
que lhe tinha dado.)
6. Por que Davi fez um pedido especificamente a Nabal?
(1 Samuel 1:8. Devido a ajuda que Davi havia lhe dado.)
7. Como Nabal respondeu o pedido de Davi? (1 Samuel
1:10-11, 14. Nabal respondeu com arrogância: "Quem é
este Davi?" ou "Quem é esse filho de Jessé?", era o
homem que estava protegendo seu grande rebanho dia e
noite. Ele também insultava os mensageiros de Davi).
8. Como Davi reagiu imediatamente a resposta de Nabal?
(1 Samuel 1:13. Davi disse aos seus homens para
colocarem suas espadas e com 400 de seus homens foi
ao encontro de Nabal.)
9. O que os empregados de Nabal disseram a Abigail sobre
a natureza e caráter dos homens de Davi? (1 Samuel
1:15-16. Disseram que os homens eram bons para eles,
não os maltratava, e nada jamais foi perdido. Noite e dia,
eram como um muro ao redor deles.)
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10. O que os empregados percebem que iria acontecer à
casa de Nabal, a menos que algo fosse feito
rapidamente? Qual o conceito deles sobre Nabal?
(1 Samuel 1:17. Perceberam que um desastre estava por
vir sobre eles e toda a família, como resultado da
maldade do seu mestre – Nabal.)
11. O que eles encorajam Abigail que fazer? (1 Samuel 1:17.
Os funcionários disseram Abigail para pensar sobre isso
e ver o que ela poderia fazer.)
12. Que medidas Abigail tomou ao receber a notícia dos
empregados? (1 Samuel 1:18-19. Ela não perdeu tempo,
assou 200 pães, dois odres de vinho, cinco ovelhas,
grãos torrados, cem bolos de uvas passas e duzentos
bolos de figos prensados. Pegou tudo e enviou a Davi e a
seus homens.)
13. O que Davi estava planejando fazer a casa de Nabal?
Como devolveu seu plano? Para o bem do mal?
(1 Samuel 1:21-22. Davi estava pensando em não
nenhum dos homens vivo.)
14. Qual foi a atitude de Abigail ao descer de seu animal e ir
em direção a Davi? (1 Samuel 1:23. Ela rapidamente
desceu de seu burro e inclinou-se diante de Davi com o
rosto em terra.)
15. Qual foi a atitude e palavras de Abigail enquanto ela
estava aos pés de Davi? (1 Samuel 1:24-28. Ela
humildemente pediu perdão em nome de seu marido
Nabal e abençoou a Davi, reconhecendo seu
compromisso com o Senhor.)
16. O que Abigail impediu de acontecer com sua vinda
diante de Davi? (1 Samuel 1:32-36. Sua sabedoria em
como lidar com a situação salvou sua família da
destruição).
17. O que Abigail encontrou Nabal fazendo depois que
retornou a sua casa? (1 Samuel 1:36. Ele estava em sua
casa dando um banquete como o de um rei e estava
muito bêbado).
18. O que aconteceu com Nabal ao ser repreendido por
Abigail? (1 Samuel 1:37. Ao ouvir o que sua esposa
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tinha feito, seu coração se endureceu e ele ficou como
uma pedra.)
19. Quem feriu Nabal até sua morte? (1 Samuel 1:38. O
Senhor feriu Nabal.)
20. Qual foi a resposta de Davi, quando ouviu que Nabal
havia morrido? (1 Samuel 1:39. Davi reconheceu que o
Senhor havia lhe impedido de matar a Nabal estava,
fazendo com que o sangue de Nabal caísse sobre a sua
cabeça.)
Questões para Discussão:
1. Como devemos agir para com aqueles que nos rodeiam e
que nos ajudam constantemente? (1 Samuel 1:6-8)
[Devemos agir com apreço e gratidão para com aqueles
que nos rodeiam e que cuidam de nós.]
2. Como você age com as pessoas à sua volta, que estão
ajudando você em sua vida (ou seja, da família, cônjuge,
filhos, membros da Igreja)?
3. Quais personagens agem com ira nesta passagem?
(1 Samuel 1:10-11, 13) [Vemos nesta passagem que
tanto Nabal e Davi agem com ira.]
4. Ao olharmos para a atitude de Nabal, quando agimos
com ira, raiva com alguém, de que forma essa pessoa
reage? (1 Samuel 1:10-13) [Quando somos rápidos a
responder com raiva as outras pessoas também reagem
com raiva, torna-se, assim, mais difícil a paz, muitas
vezes traz um resultado destrutivo.]
5. Quem poderá acaba afetando quando reagimos com
raiva? (1 Samuel 1:17) [A catástrofe do nosso pecado,
especialmente a raiva acaba por afetar não só a nós, mas
também todos aqueles que nos rodeiam.]
6. Como a nossa raiva afeta a maneira como as pessoas
vêem nosso caráter?
7. Como as pessoas lhe vêem quando olham para a sua
vida?
8. Que tipo de vida Deus quer que nós tenhamos, a fim de
melhor representarmos a Cristo? (1 Samuel 1:17-18)
[Deus não deseja que sejamos homens e mulheres cheios
de raiva, mas sim que sejamos preenchidos e cheios de
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9.

10.

11.
12.

13.

amor e de paz, que ultrapassa a compreensão, de modo
que quando as pessoas olharem para as nossas vidas irão
ver o reflexo de Seu Filho.]
Como devemos reagir quando vemos as pessoas que nos
cercam iradas? (1 Samuel 1:17-18) [Como Abigail,
devemos não perder tempo, e responder no amor e na
paz, fazer reparações, onde precisam ser feitas e
consertar a situação, mesmo que não sejamos
diretamente responsáveis pelas ações negativas que
aconteceram.]
Quais são algumas das características de um pacificador?
(1 Samuel 1:18-28) [pacificadores são sábios,
humildes,doadores e incentivadores.]
Quais são algumas das maneiras que você pode agir
como pacificador entre aqueles que o rodeiam?
Como Jesus agiu ao ser desprezado, quais bons
exemplos ele nos deixou? [Jesus continuou a amar
aqueles o injuriou e não abriu a boca para demonstrar
raiva.]
O que aprendemos sobre a justiça de Deus nesta
passagem? (1 Samuel 1:38) [O Senhor sempre se vingará
daqueles que agem perversamente.]
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60. Governe Bem Sua Casa
Maria, José e Maria - Lucas 2:39-52
Eli e Seus Filhos - 1 Samuel 2:12-26
Lucas 2
39 Cumpridas todas as ordenanças segundo a Lei do Senhor,
voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. 40 Crescia
o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria; e a graça de
Deus estava sobre ele.
41 Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém, para a Festa da
Páscoa. 42 Quando ele atingiu os doze anos, subiram a
Jerusalém, segundo o costume da festa. 43 Terminados os dias
da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em
Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. 44 Pensando, porém,
estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de
um dia e, então, passaram a procurá-lo entre os parentes e os
conhecidos; 45 e, não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém
à sua procura. 46 Três dias depois, o acharam no templo,
assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os.
47 E todos os que o ouviam muito se admiravam da sua
inteligência e das suas respostas.
48 Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados; e sua mãe
lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu,
aflitos, estamos à tua procura. 49 Ele lhes respondeu: Por que me
procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu
Pai? 50 Não compreenderam, porém, as palavras que lhes
dissera.
51 E desceu com eles para Nazaré; e era-lhes submisso. Sua
mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. 52 E crescia
Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos
homens.
1 Samuel 2
12 Eram, porém, os filhos de Eli filhos de Belial e não se
importavam com o SENHOR; 13 pois o costume daqueles
sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício,
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vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um
garfo de três dentes na mão; 14 e metia-o na caldeira, ou na
panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava
o sacerdote tomava para si; assim se fazia a todo o Israel que ia
ali, a Siló. 15 Também, antes de se queimar a gordura, vinha o
moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: Dá essa
carne para assar ao sacerdote; porque não aceitará de ti carne
cozida, senão crua. 16 Se o ofertante lhe respondia: Queime-se
primeiro a gordura, e, depois, tomarás quanto quiseres, então, ele
lhe dizia: Não, porém hás de ma dar agora; se não, tomá-la-ei à
força.
17 Era, pois, mui grande o pecado destes moços perante o
SENHOR, porquanto eles desprezavam a oferta do SENHOR.
18 Samuel ministrava perante o SENHOR, sendo ainda menino,
vestido de uma estola sacerdotal de linho. 19 Sua mãe lhe fazia
uma túnica pequena e, de ano em ano, lha trazia quando, com
seu marido, subia a oferecer o sacrifício anual. 20 Eli abençoava
a Elcana e a sua mulher e dizia: O SENHOR te dê filhos desta
mulher, em lugar do filho que devolveu ao SENHOR. E
voltavam para a sua casa. 21 Abençoou, pois, o SENHOR a Ana,
e ela concebeu e teve três filhos e duas filhas; e o jovem Samuel
crescia diante do SENHOR.
22 Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos
faziam a todo o Israel e de como se deitavam com as mulheres
que serviam à porta da tenda da congregação. 23 E disse-lhes:
Por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço
constantemente falar do vosso mau procedimento. 24 Não, filhos
meus, porque não é boa fama esta que ouço; estais fazendo
transgredir o povo do SENHOR. 25 Pecando o homem contra o
próximo, Deus lhe será o árbitro; pecando, porém, contra o
SENHOR, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a
voz de seu pai, porque o SENHOR os queria matar. 26 Mas o
jovem Samuel crescia em estatura e no favor do SENHOR e dos
homens.
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Questões para Estudo: Governe Bem Sua Casa
Lucas 2:39-52; 1 Samuel 2:12-26
Introdução:
Na missão de governar bem sua própria casa, há muito pouco,
que se possa fazer para controlar o coração dos membros da
família (cônjuge e filhos), no entanto, há muita coisa que você
pode fazer na maneira como conduz a sua vida, por meio de
exemplos você direciona cada um a Deus e estabelece as
prioridades de seu lar. A principal diferença na liderança de uma
família é ter a Palavra de Deus como centro e Deus como o líder
maior do lar. Sem o Senhor Deus ser o dono da casa, ela irá se
desintegrar em confusão e agitação.
Objetivos:
Conhecimento – Compreender a importância de educar sua
família de acordo com a Palavra de Deus e ensinando-os o
caminho em que devem andar.
Atitude – Reconhecer que o maior líder da família é Deus e o
único que pode realmente fazer a diferença na vida de todos.
Ações – Entregar a família ao Senhor para ter sua vida
centrada em torno Dele e, em seguida, orientar e dirigir sua
família para ser também centrada no Senhor.
Versos para Memorizar:
Salmos 127:1 “Se o SENHOR não edificar a casa, em vão
trabalham os que a edificam; se o SENHOR não guardar a
cidade, em vão vigia a sentinela.”
Textos para Estudo:
Deuteronômio 6:1-9; Salmo 127:1; Provérbios 13:24; 22:6;
Efésios 6:1-4; Colossenses 3:17-21; 1 Timóteo 3:4-5; Hebreus
12:6-11
Explorando o Texto:
1. O que José e Maria fizeram antes de voltarem para
casa? (Lucas 2:39. Antes de voltarem para casa Maria e
José fizeram tudo que era exigido pela lei do Senhor.)
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2. Por que Jesus que cresceu e se encheu de sabedoria?
(Lucas 2:40. A graça do Deus estava com ele.)
3. O que Maria e José fazia todos os anos em Jerusalém?
(Lucas 2:41-42. Maria e José iam a Jerusalém todos os
anos para a festa da Páscoa, como era de costume.)
4. Quando Jesus tinha doze anos, o que ele decidiu fazer
enquanto seus pais voltavam de Jerusalém? (Lucas 2:43.
Ele ficou em Jerusalém).
5. Onde Maria e José pensaram que Jesus estava? (Lucas
2:44. Maria e José pensaram que Jesus estava com eles
em sua companhia.)
6. Quanto tempo Maria e José viajaram antes de
perceberem que Jesus não estava com eles? (Lucas 2:44.
Maria e José viajaram com seus familiares por um dia
inteiro antes de perceberem que Jesus não estava com
eles.)
7. O que eles fizeram quando perceberam que Jesus não
estava com eles? (Lucas 2:44-45. Eles começaram a
procurar entre os seus familiares e amigos e quando eles
não o encontraram, voltaram a Jerusalém.)
8. Por quanto tempo eles procuraram a Jesus em
Jerusalém? (Lucas 2:46. Eles passaram três dias
procurando por ele.)
9. Qual o total de dias Jesus ficou longe de seus pais?
(Lucas 2:44-46. Um total de cinco dias. [Um dia,
viajando fora de Jerusalém, e um dia para voltar,
procurando-o por três dias.])
10. Quando eles encontraram Jesus o que ele fazia? (Lucas
2:46. Eles finalmente encontraram Jesus no templo,
sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo
perguntas.)
11. Qual a impressão as pessoa que o ouviam falar tinha
dele? (Lucas 2:47. Todo mundo ficou espantado com a
sua inteligência e respostas.)
12. Como que intensidades, sentimento, Maria e José
procuravam por Jesus? (Lucas 2:48. Eles o procuraram
ansiosamente.)
13. Qual a atitude de Jesus para com seus pais? (Lucas 2:51.
Jesus voltou com eles para Nazaré obedientemente.)
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14. De que forma Jesus continuou a crescer depois de voltar
de Jerusalém? (Lucas 2:52. Ele cresceu em sabedoria,
estatura e em graça diante de Deus e dos homens.)
15. Com o Senhor descreveu caráter dos filhos de Eli e que
tipo de relacionamento eles tinham com Deus?
(1 Samuel 2:12. Os filhos de Eli foram descritos como
homens maus e que não se importavam com Senhor.)
16. Como os filhos de Eli tratavam as ofertas do Senhor?
(1 Samuel 2:13-17. Eles estavam tratando a oferta do
Senhor com desprezo, como algo que eles tinham o
direito de usufruir como bem entendiam).
17. Como eles tratavam aqueles que tentavam honrar ao
Senhor com seus sacrifícios, não permitindo que o
Senhor tivesse a primazia nas ofertas? (1 Samuel 2:1516. Eles exigiam a carne e a levava à força.)
18. O que mais os filhos de Eli faziam com as mulheres que
estavam em serviço na casa de Deus? (1 Samuel 2:22.
Eles dormiam com elas.)
19. O que Eli fazia quando ouviu falar dos pecados que seus
filhos estavam a cometer? (1 Samuel 2:22-25. Eli os
repreendeu por seu comportamento e ações
pecaminosas.)
20. Qual foi a reação dos filhos a repreensão do pai?
(1 Samuel 2:25. Eles não ouviam ao pai.)
21. O que os impediu de serem capazes de ouvirem seu pai?
(1 Samuel 2:25. "O Senhor os impediu de escutar a Eli,
pois já havia determinado a sentença deles).
Questões para discussão
1. O que você observa sobre a casa de José? Eli? Como
estão as coisas em sua casa?
2. Que tipo de exemplo e estilo de vida Maria e José nos
deu como pais de Jesus? (Lucas 2:39, 41-42) [Eles
estavam fazendo tudo o que era exigido pela lei para que
façam e fez dele um costume deles para chegar à casa do
Senhor constantemente.]
3. Por que é importante para gerir a casa também?
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4. Quanto você está o tempo eo esforço que você está
investindo em sua família? A sua família sabe que você
ama?
5. Quem é o maior responsável pelo crescimento da
família e de nos levar até sua graça? (Lucas 2:40) [Deus,
por Sua graça, em última instância é quem nos leva a
crescer.]
6. Com o conhecimento de Deus trabalhar na vida de todos
os homens para cultivá-las por sua graça, como tal
conhecimento afeta nosso ponto de vista como pais?
(Lucas 2:40) [Devemos ser continuamente conduzindo
um exemplo piedoso para os nossos filhos, mas em
última instância, a entregá-los ao seu verdadeiro Pai
Celestial, o Senhor Deus Todo-Poderoso, que é capaz de
fazer mais trabalho do que poderíamos.]
7. É a sua família centrada na Palavra de Deus?
8. Enquanto Jesus era um menino, o que vemos em sua
vida que devemos desejar a nossos filhos? (Lucas 2:5152) [Nosso objetivo como os pais devem ser para que os
nossos filhos vivam em obediência à medida que
crescem em sabedoria, estatura e em graça diante de
Deus e dos homens].
9. Tendo como exemplo os filhos de Eli, é suficiente
apenas cercar nossos filhos com as coisas de Deus, a
fim de mudar suas vidas? [Trazer nossos filhos para a
igreja e envolvê-los nas coisas de Deus não é suficiente
para mudar suas vidas, como podemos ver os dois filhos
de Eli estavam cumprindo os deveres de sacerdotes.
Deve haver uma petição constante para o Senhor
trabalhar e ministrar em suas vidas, visando um
envolvimento na vida dos nossos filhos para que eles
cresçam em sua caminhada com o Senhor.]
10. De que forma Eli se envolveu com os pecados de seus
filhos se ele não sabia de suas práticas pecaminosas,
exceto o que ouviu das pessoas? (1 Samuel 2:22-25) [por
Eli apenas repreender os seus pecados depois que de os
ouvir, mostra que Eli não estava intervindo na vida de
seus filhos e não os responsabilizou por seus pecados
como como sacerdotes.]
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11. O que deve fazer se nós ouvimos que nossos filhos
andam no pecado? (1 Samuel 2:22-25) [Devemos estar
dispostos a repreendê-los, especialmente aos que vivem
em nosso lar, para que o Senhor Jesus Cristo para
transformar a parte da sua vida se tornar mais parecido
com ele.]
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61. Não Viva a Contender
Roboão
1 Reis 12:1-16
1 Reis 12
1 Foi Roboão a Siquém, porque todo o Israel se reuniu lá, para o
fazer rei.
2 Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isso (pois estava
ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão,
onde habitava 3 e donde o mandaram chamar), veio com toda a
congregação de Israel a Roboão, e lhe falaram:
4 Teu pai fez pesado o nosso jugo; agora, pois, alivia tu a dura
servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te
serviremos. 5 Ele lhes respondeu: Ide-vos e, após três dias, voltai
a mim. E o povo se foi.
6 Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que
estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda
vivia, dizendo: Como aconselhais que se responda a este povo?
7 Eles lhe disseram: Se, hoje, te tornares servo deste povo, e o
servires, e, atendendo, falares boas palavras, eles se farão teus
servos para sempre.
8 Porém ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham
dado e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com
ele e o serviam. 9 E disse-lhes: Que aconselhais vós que
respondamos a este povo que me falou, dizendo: Alivia o jugo
que teu pai nos impôs? 10 E os jovens que haviam crescido com
ele lhe disseram: Assim falarás a este povo que disse: Teu pai fez
pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o de sobre nós; assim lhe
falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de
meu pai.
11 Assim que, se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vo-lo
aumentarei; meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos
castigarei com escorpiões.
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12 Veio, pois, Jeroboão e todo o povo, ao terceiro dia, a Roboão,
como o rei lhes ordenara, dizendo: Voltai a mim ao terceiro dia.
13 Dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezara o
conselho que os anciãos lhe haviam dado; 14 e lhe falou segundo
o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai fez pesado o vosso
jugo, porém eu ainda o agravarei; meu pai vos castigou com
açoites; eu, porém, vos castigarei com escorpiões.
15 O rei, pois, não deu ouvidos ao povo; porque este
acontecimento vinha do SENHOR, para confirmar a palavra que
o SENHOR tinha dito por intermédio de Aías, o silonita, a
Jeroboão, filho de Nebate. 16 Vendo, pois, todo o Israel que o rei
não lhe dava ouvidos, reagiu, dizendo: Que parte temos nós com
Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé! Às vossas
tendas, ó Israel! Cuida, agora, da tua casa, ó Davi! Então, Israel
se foi às suas tendas.
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Questões para Estudo: Não Viva a Contender
1 Reis 12:1-16
Introdução:
Muitas vezes, gostaríamos de fazermos apenas o que nos
beneficia. Este comportamento pecaminoso, muitas vezes causa
rixas, agressão. Vemos a mesma atitude na vida de Roboão
quando ele entrou na posição do rei sobre Israel. Em vez de
ouvir as pessoas e trabalhar com elas, voltou o rosto contra eles e
preferiu ouvir um conselho que iria trazer conflitos ao invés da
cura. Um dos objetivos do cristão é acabar com conflitos e
brigas e viver em paz com todas as pessoas.
Objetivos:
Conhecimento – Entender que quando se está trabalhando
com outras pessoas, a necessidade é trabalhar com eles e não
contra eles. Perceber que quando você apóia as pessoas ao
seu redor, elas terão sucesso e prosperidade, mas quando
você não é acessível, perde o respeito deles.
Atitude – Agir com as pessoas e tratá-las da mesma maneira
que gostaríamos de sermos tratado.
Ações – Viver com humildade, respeitando aqueles que nos
rodeiam, afim de demonstrar amor, compaixão e
misericórdia para com aqueles que nos apóiam, percebendo
que formamos um corpo e que cada membro é importante.
Versos para Memorizar:
2 Timothy 2:24 “Ora, é necessário que o servo do Senhor não
viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto
para instruir, paciente.”
Escrituras para o seu estudo:
Mateus 7:12; Lucas 10:27; Gálatas 5:14; 2 Timóteo 2:23-24;
Tiago 1:19
Explorando o Texto:
1. Por que Roboão foi a Siquém? (1 Reis 12:1. Todos os
israelitas tinham ido lá para fazê-lo rei).
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2. Quantas pessoas foram a Roboão pedir para ele ser rei
mais brando? (1 Reis 12:3. Jeroboão e toda a assembléia
de Israel.)
3. Qual foi sua petição exata para Roboão? (1 Reis 12:4.
Eles pediram que ele diminuísse o trabalho árduo e o
jugo pesado.)
4. O que eles prometeram a Roboão, caso ele aliviasse a
carga sobre eles? (1 Reis 12:4. Os israelitas prometeram
que iriam servir-lhe.)
5. A qauem Roboão fez a primeira consulta? (1 Reis 12:6.
Roboão consultou os anciãos que serviram ao seu pai
Salomão durante sua vida)
6. Como eles o aconselharam? (1 Reis 12:7. Os anciãos
Roboão aconselhou a ser um servo do povo e dar-lhes
uma resposta favorável.)
7. O que Roboão fez com o conselho dos anciãos? A quem
mais ele pediu conselhos? (1 Reis 12:8. Roboão rejeitou
o conselho dos anciãos, e consultou os jovens que
haviam crescido com ele.)
8. Como os jovens, que haviam crescido com Roboão, o
aconselharam a responder às pessoas? (1 Reis 12:10-11.
Disseram-lhe para falar que seu dedo mindinho era mais
grosso que cintura de seu pai, que seu jugo seria mais
pesado, e que ele iria afligi-los como escorpiões.)
9. De que maneira Roboão apresentou sua resposta ao se
reencontrar com o povo? (1 Reis 12:13. O rei lhes
respondeu asperamente.)
10. Qual foi o resultado da resposta dura Roboão ao povo de
Israel? (1 Reis 12:16. As pessoas voltaram para suas
próprias tendas e o reino foi dividido.)
Questões para Discussão:
1. Quem são as pessoas com quem você trabalha em
estreita colaboração?
2. Como você pode demonstrar respeito e servir aqueles
que estão ao seu redor?
3. Como você pode motivar as pessoas de sua equipe a
trabalharem tendo um objetivo comum?
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4. Que tipo de conselho devemos seguir? (1 Reis 12:7-11)
[Devemos estar à procura de conselhos que estejam de
acordo com a Palavra de deus. Em segundo lugar,
devemos ouvir quem tem experiência em um
determinado campo ou área]
5. Como Roboão alimenta sentimentos facciosos durante a
sua liderança? [Ele consultou o conselho dos anciãos e,
em seguida, ignorou totalmente a recomendação deles.
Roboão também não ouviu a todo o povo, ao invés disso,
decidiu satisfazer seus próprios desejos e quando ele se
dirigiu ao povo, lhes falou asperamente.]
6. Como não ouvir as pessoas será um combustível para o
confronto de argumentos?
7. Qual é a conseqüência final de uma liderança briguenta?
(1 Reis 12:16) [Vemos que as pessoas sob tal liderança
abandonam o conceito de grupo e o compromisso com a
organização como um todo.]
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62. Fiel à Esposa
Davi e Bate-Seba
2 Samuel 11:1-17, 26-27; 12:1-14
2 Samuel 11
1 Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair
para a guerra, enviou Davi a Joabe, e seus servos, com ele, e a
todo o Israel, que destruíram os filhos de Amom e sitiaram Rabá;
porém Davi ficou em Jerusalém.
2 Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando
no terraço da casa real; daí viu uma mulher que estava tomando
banho; era ela mui formosa. 3 Davi mandou perguntar quem era.
Disseram-lhe: É Bate-Seba, filha de Eliã e mulher de Urias, o
heteu. 4 Então, enviou Davi mensageiros que a trouxessem; ela
veio, e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua
imundícia, voltou para sua casa. 5 A mulher concebeu e mandou
dizer a Davi: Estou grávida.
6 Então, enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: Manda-me
Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. 7 Vindo, pois, Urias a
Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o
povo e como ia a guerra. 8 Depois, disse Davi a Urias: Desce a
tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe
seguiu um presente do rei. 9 Porém Urias se deitou à porta da
casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu para
sua casa.
10 Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu a sua
casa. Então, disse Davi a Urias: Não vens tu de uma jornada? Por
que não desceste a tua casa? 11 Respondeu Urias a Davi: A arca,
Israel e Judá ficam em tendas; Joabe, meu senhor, e os servos de
meu senhor estão acampados ao ar livre; e hei de eu entrar na
minha casa, para comer e beber e para me deitar com minha
mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não
farei tal coisa.
12 Então, disse Davi a Urias: Demora-te aqui ainda hoje, e
amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia
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e o seguinte. 13 Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e
o embebedou; à tarde, saiu Urias a deitar-se na sua cama, com os
servos de seu senhor; porém não desceu a sua casa.
14 Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lha mandou
por mão de Urias.15 Escreveu na carta, dizendo: Ponde Urias na
frente da maior força da peleja; e deixai-o sozinho, para que seja
ferido e morra. 16 Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a
Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes.
17 Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram
alguns do povo, dos servos de Davi; e morreu também Urias, o
heteu.
26 Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto,
ela o pranteou. 27 Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a
trouxe para o palácio; tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz
um filho. Porém isto que Davi fizera foi mal aos olhos do
SENHOR.
2 Samuel 12
1 O SENHOR enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disselhe: Havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre.
2 Tinha o rico ovelhas e gado em grande número; 3 mas o pobre
não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e
criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos; comia
do seu bocado e do seu copo bebia; dormia nos seus braços, e a
tinha como filha.
4 Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das
suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a
ele; mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para
o homem que lhe havia chegado.
5 Então, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele
homem, e disse a Natã: Tão certo como vive o SENHOR, o
homem que fez isso deve ser morto. 6 E pela cordeirinha
restituirá quatro vezes, porque fez tal coisa e porque não se
compadeceu.
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7 Então, disse Natã a Davi: Tu és o homem. Assim diz o
SENHOR, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel e eu te
livrei das mãos de Saul; 8 dei-te a casa de teu senhor e as
mulheres de teu senhor em teus braços e também te dei a casa de
Israel e de Judá; e, se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e
tais coisas. 9 Por que, pois, desprezaste a palavra do SENHOR,
fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste à
espada; e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar
com a espada dos filhos de Amom. 10 Agora, pois, não se
apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e
tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher.
11 Assim diz o SENHOR: Eis que da tua própria casa suscitarei
o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as
darei a teu próximo, o qual se deitará com elas, em plena luz
deste sol. 12 Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto
perante todo o Israel e perante o sol.
13 Então, disse Davi a Natã: Pequei contra o SENHOR. Disse
Natã a Davi: Também o SENHOR te perdoou o teu pecado; não
morrerás. 14 Mas, posto que com isto deste motivo a que
blasfemassem os inimigos do SENHOR, também o filho que te
nasceu morrerá.
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Questões para Estudo: Fiel à Esposa
2 Samuel 11:1-17, 26-27; 12:1-14
Introdução:
O casamento é uma instituição sagrada, comissionado por Deus
para o homem e a mulher se unirem como uma só carne.
Infelizmente, os casamentos são muito atacados no mundo de
hoje. Na maioria das vezes, somos nossos próprios inimigos,
pois, permitimos que nossos desejos carnais e frustrações
influenciem nossos casamentos. Quer sejam nossas próprias
frustrações, raivas ou a concupiscência da carne quando levamos
para o casamento poderão destruí-lo. O mundo certamente tem
pistas suficientes de que andamos em direção a nossa destruição.
Assim, é necessário e essencial salvaguardar, não só a nossa
união e a comunicação entre o marido e a esposa, mas também
para guardar o nosso próprio eu, individualmente, com a
responsabilidade que nós muitas vezes procuramos autosatisfazer nossos desejos carnais.
Objetivos:
Conhecimento – Entender a vontade de Deus para
permanecermos fiéis ao que Ele nos confiou como
companheira durante a nossa curta estadia na Terra.
Compreender que uma violação da nossa aliança de
casamento não é apenas uma violação contra o nosso
cônjuge, mas uma violação contra Deus.
Atitude – Acreditar que precisamos respeitar, honrar e amar
nosso cônjuge e reconhecer a necessidade de fidelidade no
matrimônio.
Ações – Manter-se fiel ao cônjuge até morte. Remover a
idéia do divórcio ou de infidelidade conjugal, pois é a
vontade de Deus, que aqueles juntou, o homem não separe.
Ter integridade no relacionamento conjugal.
Versos para Memorizar:
Efésios 5:33 “Não obstante, vós, cada um de per si também ame
a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao
marido.”
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Textos para Estudo:
Gênesis 2:18-25; Eclesiastes 4:9-12; Mateus 5:27-32; Romanos
5:8; 1 Coríntios 7; 13:4-8; Efésios 5:22-33; 1 Timóteo 3:2;
Hebreus 12:1-2; 1 João 1:9
Explorando o Texto:
1. O que fez Davi quando era o tempo dos reis saírem para a
guerra? (2 Samuel 11:1. A primavera era normalmente o
tempo em que os reis saíam para a guerra, porém, Davi
enviou Joabe com seus homens e todo o exército,
enquanto ele ficou em Jerusalém.)
2. O que Davi viu em uma noite, quando ele estava
caminhando pelo telhado de seu palácio? (2 Samuel
11:2. Davi viu uma mulher muito bonita tomando
banho.)
3. Em vez de mostrar o respeito à sua privacidade, como fez
Davi reagiu ao ver aquela mulher? (2 Samuel 11:3. Ele
mandou alguém para se informar sobre ela.)
4. O que fez Davi ao descobrir a identidade dela? (2 Samuel
11:3. Davi descobriu que ela era Bate-Seba, mulher de
Urias, o heteu.)
5. Mesmo depois de haver descoberto que Bate-Seba era a
esposa de outro homem, qual foi a atitude de Davi?
(2 Samuel 11:4. Davi enviou mensageiros para buscá-la
e trazê-la para ele, e ele dormiu com ela.)
6. Que mensagem a mulher enviou a David sobre a relação
que eles havia tido? (2 Samuel 11:5. Ela mandou dizer a
ele que ela havia concebido e estava grávida).
7. O que Davi fez para tentar encobrir o seu pecado?
(2 Samuel 11:6-7. Ele pediu para Joabe enviar Urias do
combate, a fim de fingir que ele estava interessado na
guerra, ainda com esperanças sinceras de que Urias
dormiria com sua esposa.)
8. O que Davi diz Urias, quando ele chegou da batalha?
(2 Samuel 11:8. Davi disse a Urias ir para sua casa.)
9. O que fez Urias? (2 Samuel 11:9. Ele dormiu na entrada
do palácio com todos os servos e não foi a sua casa.)
10. Qual a razão que Urias deu a Davi para não voltar para
casa? (2 Samuel 11:11. Urias, disse a Davi que ele não
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se sentia bem em ir para casa para comer, beber ou
descansar com sua esposa enquanto à Arca da Aliança
estivesse em barracas, bem como todos os seus colegas
estivessem na guerra).
11. Com sua primeira tentativa de conseguir que Urias
voltasse para casa, não deu certo,que outra tentativa fez
Davi para que Urias dormisse com sua esposa?
(2 Samuel 11:13. Davi o embebedou na esperança de
que ele iria para casa e dormiria com sua esposa).
12. O que fez Urias, mesmo embriagado? (2 Samuel 11:13.
Urias saiu e ficou com os servos do rei e não foi para
casa.)
13. Como resultado de suas duas tentativas frustradas, o que
medida drástica tomou Davi na tentativa de resolver o
seu dilema com Urias? (2 Samuel 11:14-17. Davi
escreveu uma carta a Joabe, general do exército,
ordenando que Urias fosse colocado na frente da linha de
batalha e depois abandonado, a fim de que, ele fosse
morto. Além disso, o próprio Urias entregou a
mensagem a Joabe.)
14. O que aconteceu com Bate-Seba após a morte de Urias?
(2 Samuel 11:17-27. Ela lamentou que o marido
estivesse morto, mas após o período de luto, Davi a
levou para sua casa.)
15. Qual foi o sentimento do Senhor a respeito de Davi?
(2 Samuel 11:27. O Senhor estava descontente com o
que Davi tinha feito)
16. Quem o Senhor o enviou a Davi? (2 Samuel 12:1. O
Senhor enviou o profeta Natã para falar com Davi.)
17. Qual foi a resposta de David ao ouviu a história contata
por Natã, uma parábola de suas próprias ações?
(2 Samuel 12:5-6. Davi ficou irado e disse que o homem
que cometeu tal ato merecia morrer.)
18. Com que Natã comparou o homem rico? (2 Samuel 12:7.
Davi.)
19. Qual conseqüência será as más ações de Davi?
(2 Samuel 12:10-14. A espada nunca se afastará de sua
família, calamidade cairiam sobre ele, suas esposas
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dormiriam com outros homens, e seu filho com BateSeba morreria.)
20. Qual foi a resposta de Davi a Palavra do Senhor?
(2 Samuel 12:13. Davi confessou que pecou contra o
Senhor e Natã declarou que o Senhor o havia perdoado.)
Questões para Discussão:
1. Como a vida de Davi nos ensina o momento sobre
quando estamos mais vulneráveis ao pecado? (2 Samuel
11:1) [O pecado chega até nós normalmente quando não
estamos no lugar em que deveríamos estar.]
2. Onde Davi deveria estar no momento em que ele foi
tentado? (2 Samuel 11:1) [Davi deveria ser como os
demais reis ao invés de ficar em seu palácio.]
3. Ao invés desviar sua atenção para outra coisa, como
Davi alimentou a força do pecado? (2 Samuel 11:2-4)
[Ele enviou pessoas para descobrir mais sobre esta
mulher, eles então a trouxeram para dormir com ele]
4. De que forma você pode se guardar do pecado da luxúria
e do adultério?
5. Como cristãos qual deve ser nossa resposta imediata,
quando confrontados com o pecado? [Devemos fugir da
tentação.]
6. Ao olhar para a história de Davi, Urias e Bate-Seba, o
que podemos aprender é sempre o resultado do pecado
em nossa vida? [Podemos ver e saber que o pecado
sempre traz mais pecado, destruição e morte. Se não
resultar sempre em morte fisicamente aqui na terra,
podemos saber ao certo que isso resultará em morte
espiritual]
7. O que aprendemos sobre a natureza sigilosa de
infidelidade conjugal? (2 Samuel 11:6-17) [ O pecado de
uma forma geral, mas especialmente a infidelidade
conjugal é algo que pode ser feito muito enganosa e
secreto. Vemos com Davi escondeu sua imoralmente de
Urias, tentando encobrir seu pecado.]
8. Mesmo quando "ninguém" pode expor nosso pecado, de
quem o nosso pecado está sempre diante? Como isso
deve afetar o modo como vivemos? [O Senhor Deus está
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9.
1.

2.

3.

4.

sempre vendo nossos pecados e nossas vidas são como
um livro aberto diante dele. Assim, devemos viver de
modo santo e reverente a onipresença do Senhor,
percebendo que o nosso pecado sempre vai encontrarnos.]
Como podemos ter um relacionamento responsável com
os outros?
O que podemos aprender sobre o amor e a compaixão do
Senhor ao enviar o profeta Natã a Davi? (2 Samuel 12:1)
[Vemos que o Senhor é clemente e compassivo conosco,
Pois, Davi ainda estava em seu pecado, mas Deus enviou
o profeta Natã para trazer Davi novamente a Sua
Palavra.]
O que aprendemos sobre o poder de Deus para
convencer os corações através de Sua Palavra?
(2 Samuel 12:1-6, 13) [Depois que Natã contou a Davi
uma história a respeito de seu pecado, Davi ficou furioso
e ordenou que o homem deveria ser condenado à morte.
Depois de perceber que este homem era ele mesmo, ele
veio ao Senhor e confessou o seu pecado.]
O que aprendemos sobre a compaixão do Senhor para
perdoar pecados? (2 Samuel 12:13) [Podemos saber que
o Senhor está disposto e capaz de perdoar os nossos
pecados quando os confessamos diante dEle, assim
como ele estava disposto a perdoar Davi.]
O que aprendemos sobre a conseqüência do pecado,
mesmo depois de termos pedido perdão ao Senhor?
(2 Samuel 12:13-14) [O Senhor é justo para nos perdoar
os pecados e nos purificar de toda injustiça, ainda tem
que tenhamos enfrentar as conseqüências do pecado em
nossas vidas.]
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63. Seja um Servo
Jesus Lava os Pés dos Discípulos
João 13:1-17
João 13
1 Ora, antes da Festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a
sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus
que estavam no mundo, amou-os até ao fim.
2 Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas
Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, 3 sabendo este que
o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus, e
voltava para Deus, 4 levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de
cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. 5 Depois, deitou
água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugarlhos com a toalha com que estava cingido.
6 Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor,
tu me lavas os pés a mim? 7 Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço
não o sabes agora; compreendê-lo-ás depois. 8 Disse-lhe Pedro:
Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te
lavar, não tens parte comigo. 9 Então, Pedro lhe pediu: Senhor,
não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça.
10 Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar
senão os pés; quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estais
limpos, mas não todos. 11 Pois ele sabia quem era o traidor. Foi
por isso que disse: Nem todos estais limpos.
12 Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando
à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? 13 Vós me
chamais o Mestre e o Senhor e dizeis bem; porque eu o sou.
14 Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés,
também vós deveis lavar os pés uns dos outros. 15 Porque eu vos
dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também.
16 Em verdade, em verdade vos digo que o servo não é maior do
que seu senhor, nem o enviado, maior do que aquele que o
enviou. 17 Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se
as praticardes.
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Questões para Estudo: Seja um Servo
João 13:1-17
Introdução:
Um espírito humilde e de servo é uma das coisas mais difíceis
para nós, cristãos adotarmos em nossas vidas. Nossa carne
pecaminosa é cheia de orgulho e egocentrismo, como queremos
nos ver alto e exaltado por todos os homens. No entanto, Deus
tem uma receita diferente. Ele diz que se alguém quiser ser
grande deve tornar-se servo de todos. Não devemos olhar para
nossos próprios desejos e vontades, mas sim demonstrar amor e
bondade para com aqueles as pessoas ao nosso redor. Devemos
imitar a Cristo, essa imitação de Cristo é, em última análise o
que Deus deseja de todos nós, pois nos tornaríamos mais e mais
parecidos com Seu filho e todos os dias as pessoas que olharem
para nossas vidas e darão glória a Deus.
Objetivos:
Conhecimento – Compreender a necessidade de servir
aqueles que nos rodeiam com amor altruísta, mesmo quando
não recebemos nada em troca, dessa forma estaremos
adotando a humildade em nossas vidas, primeiro precisamos
ir ao Senhor Jesus e pedir que Ele faça uma obra em nossas
vidas.
Atitude – Perceber o apelo que temos para servir aqueles que
nos rodeiam e adotar um espírito humilde para ajudar aos
que estão em necessidade.
Ações – Seguir o exemplo máximo de Jesus, servir aqueles
que nos rodeiam, considerar as pessoas em grande estima,
não olhar apenas para os nossos interesses e, acima de tudo,
amar o próximo como a si mesmo.
Versos para Memorizar:
Mateus 23:12 “Quem a si mesmo se exaltar será humilhado; e
quem a si mesmo se humilhar será exaltado.”
Filipenses 2:3-4 “Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas
por humildade, considerando cada um os outros superiores a si
mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu,
senão também cada qual o que é dos outros.”
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Texto para estudo:
Mateus 18:1-4; 23:1-12; Marcos 10:45; Lucas 22:26-27; Efésios
4:2; Filipenses 2:3-11; Colossenses 3:23-24; 1 Pedro 5:5-6
Explorando o Texto:
1. Uma vez que, Jesus sabia que era hora de ele deixar o
mundo e voltar para o Pai, o que Ele desejou ensinar a
seus discípulos? (João 13:1. Jesus queria mostrar a seus
discípulos toda a extensão de seu amor.)
2. O que Jesus sabia sobre o poder que Deus havia lhe
dado? (João 13:3. Jesus sabia que o Pai tinha colocado
todas as coisas sob seu poder.)
3. Mesmo Jesus tendo o poder do Pai sobre ele, o que Ele
decidiu fazer por Seus discípulos para mostrar toda a
extensão do Seu amor por eles? (João 13:4-5. Jesus
assume a posição de servo de seus discípulos, isso ao
pegar uma toalha e uma bacia para lavar e secar os seus
pés.)
4. Que tipo de resposta Pedro dá quando Jesus foi lavar
seus pés? (João 13:6. Pedro responde com surpresa:
"Senhor, tu me lavas os pés?" E continua dizendo que
Jesus nunca lhe lavaria os pés.)
5. Qual foi a resposta de Jesus a recusa de Pedro? (João
13:8. Jesus responde que, se ele não lavá-lo, Pedro não
terá parte com ele.)
6. Por que Jesus disse que nem todos os discípulos foram
limpos? (João 13:10-11. Pois ele sabia quem iria traí-lo.)
7. O título Jesus fez lembrar aos seus discípulos que ele
tinha mesmo e mesmo assim, ele estava os servindo?
(João 13:13. Jesus lembrou aos discípulos o seu título de
“Mestre” e “Senhor”.)
8. Qual ordem Jesus deu a seus discípulos para eles
fazerem, seguindo seu exemplo? (João 13:14. Disse-lhes
que eles também deveriam lavar os pés.)
9. Qual a lição ensinada por Jesus aos seus discípulos?
(João 13:15. Jesus tinha-lhes dado um exemplo que eles
deveriam fazer o mesmo que ele.)
10. Qual o resultado de se obedecer a essa ordem? (João
13:17. Você será abençoado se praticar.)
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Questões para Discussão:
1. Quais são algumas das coisas fazer, independente de
nosso título, as pessoas que nos cercam?
2. De que maneira você está ativamente discipulado /
servindo aqueles que estão ao seu redor?
3. Qual o título que Jesus tinha ao servir seus discípulos?
(João 13:3-5, 13-14) [Jesus estava servindo mesmo
sendo um Mestre e Senhor, e tinha todo o poder dado
pelo Pai a Ele.]
4. Por que Jesus, o Senhor e Mestre, lavar a sujeira dos pés
de Seus discípulos? (João 13:1, 15) [Ele faz isso para
mostrar-lhes o "total extensão do Seu amor" e um
exemplo para eles seguirem.]
5. De quem é o papel de servir? [De todos os homens. Se
você tem uma posição alta ou baixa, Jesus pede que
todos os que são Seus discípulos assumam o papel de
servo.]
6. A quem devemos servir? (João 13:6-11) [Estamos a
serviço de todos os homens, mesmo aqueles nos odeiam
(o exemplo Judas).]
7. Que exemplo você deixará aos seus liderados?
8. Qual é a sua atitude para servindo?
9. Que pessoa serve de exemplo a você quando você está
disposto a servir aos que estão ao seu redor?
10. Qual a promessa do Senhor àqueles que servem ao
próximo? (João 13:17) [Jesus promete que seremos
abençoados se servirmos. Essa bênção não é sempre em
relações ao material, mas é basicamente a bênção de ser
como Cristo e trabalhar e servir o vosso Pai celeste que
está nos céus.]
11. Como você pode servir aqueles que Deus colocou ao seu
redor?
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64. Não tenha uma mente divida
Rei Acazias
2 Reis 1:1-17
2 Reis 1
1 Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel.
2 E caiu Acazias pelas grades de um quarto alto, em Samaria, e
adoeceu; enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e consultai a BaalZebube, deus de Ecrom, se sararei desta doença.
3 Mas o Anjo do SENHOR disse a Elias, o tesbita: Dispõe-te, e
sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria,
e dize-lhes: Porventura, não há Deus em Israel, para irdes
consultar Baal-Zebube, deus de Ecrom? 4 Por isso, assim diz o
SENHOR: Da cama a que subiste, não descerás, mas, sem falta,
morrerás. Então, Elias partiu.
5 E os mensageiros voltaram para o rei, e este lhes perguntou:
Que há, por que voltastes? 6 Eles responderam: Um homem nos
subiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos
mandou e dizei-lhe: Assim diz o SENHOR: Porventura, não há
Deus em Israel, para que mandes consultar Baal-Zebube, deus de
Ecrom? Portanto, da cama a que subiste, não descerás, mas, sem
falta, morrerás.
7 Ele lhes perguntou: Qual era a aparência do homem que vos
veio ao encontro e vos falou tais palavras? 8 Eles lhe
responderam: Era homem vestido de pêlos, com os lombos
cingidos de um cinto de couro. Então, disse ele: É Elias, o
tesbita.
9 Então, lhe enviou o rei um capitão de cinqüenta, com seus
cinqüenta soldados, que subiram ao profeta, pois este estava
assentado no cimo do monte; disse-lhe o capitão: Homem de
Deus, o rei diz: Desce. 10 Elias, porém, respondeu ao capitão de
cinqüenta: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te
consuma a ti e aos teus cinqüenta. Então, fogo desceu do céu e o
consumiu a ele e aos seus cinqüenta.

59

11 Tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de cinqüenta, com os
seus cinqüenta; este lhe falou e disse: Homem de Deus, assim diz
o rei: Desce depressa. 12 Respondeu Elias e disse-lhe: Se eu sou
homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus
cinqüenta. Então, fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele
e aos seus cinqüenta.
13 Tornou o rei a enviar terceira vez um capitão de cinqüenta,
com os seus cinqüenta; então, subiu o capitão de cinqüenta. Indo
ele, pôs-se de joelhos diante de Elias, e suplicou-lhe, e disse-lhe:
Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha
vida e a vida destes cinqüenta, teus servos; 14 pois fogo desceu
do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de cinqüenta,
com os seus cinqüenta; porém, agora, seja preciosa aos teus
olhos a minha vida. 15 Então, o Anjo do SENHOR disse a Elias:
Desce com este, não temas. Levantou-se e desceu com ele ao rei.
16 E disse a este: Assim diz o SENHOR: Por que enviaste
mensageiros a consultar Baal-Zebube, deus de Ecrom? Será,
acaso, por não haver Deus em Israel, cuja palavra se consultasse?
Portanto, desta cama a que subiste, não descerás, mas, sem falta,
morrerás. 17 Assim, pois, morreu, segundo a palavra do
SENHOR, que Elias falara; e Jorão, seu irmão, começou a reinar
no seu lugar, no ano segundo de Jeorão, filho de Josafá, rei de
Judá, porquanto Acazias não tinha filhos.
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Questões para Estudo: Não Tenha uma Mente Divida
2 Reis 1:1-17
Introdução:
Neste mundo muitas vezes nos voltamos para o Senhor apenas
quando nos é conveniente, mas, rapidamente nos voltamos para
outras coisas, ou "deuses". Temos a necessidade de, ao invés de
estar dividido entre dois mestres, escolher unicamente a Deus,
como Senhor. O cristão verdadeiro deve seguir ao Senhor de
todo o seu coração e servi-lo fielmente. O rei Acazias, embora
soubesse que havia um Deus em Israel, escolheu procurou o
conselho de um outro 'deus'. Precisamos aprender a combater
essa forma de pensar e invocar somente ao Senhor, nosso Deus,
confiando nEle em todas as situações.
Objetivos:
Conhecimento – Entender que temos um Deus verdadeiro e
não precisamos olhar para outras coisas ou recursos, mas
colocar toda a nossa confiança nEle.
Atitude – Fixar em nosso coração a necessidade de entregar
ao Senhor nosso Deus, todas nossas necessidades, nosso
coração e nossa vida de uma forma geral.
Ações – Buscar a Sua face em tempos de dificuldade e de
bonança, para conhecermos a Sua vontade em todo o tempo.
Não ter um coração divido entre Deus e outras coisas.
Verso para memorizar:
1 Reis 18:21 “Então, Elias se chegou a todo o povo e disse: Até
quando coxeareis entre dois pensamentos? Se o SENHOR é
Deus, segui-o; se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe
respondeu.”
Textos para Estudo:
Josué 24:14-15;1 Reis 18; Provérbios 3:5-6; Lucas 16:13
Explorando o Texto:
1. O que havia acontecido ao rei Acazias, quando ele
estava na parte superior de seu quarto? (2 Reis 1:2. Ele
tinha caído pelas grades e se machucado.)
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2. A quem ele enviou mensageiros para consultar separa se
recuperaria? (2 Reis 1:2. Ele enviou mensageiros a
consultar Baal-Zebube, deus de Ecrom.)
3. Quem mandou Elias subir e se encontrar com os
mensageiros que o rei estava enviando? (2 Reis 1:3. O
anjo do Senhor.)
4. Qual foi a mensagem do Senhor para os mensageiros?
(2 Reis 1:4. “É porque não há Deus em Israel, que está
saindo para consultar Baal-Zebube, deus de Ecrom?”
Portanto, este é o que o Senhor diz: “Você não vai sair
da cama em que está deitado . Você certamente vai
morrer!”)
5. Qual foi a resposta do rei, quando viu que os
mensageiros haviam retornado? (2 Reis 1. Ele pergunta
por que eles haviam voltado.)
6. Como os mensageiros descreveram o homem que os
mandou de volta para o Rei? (2 Reis 1:6. Um homem
que estava vestido com uma roupa de pêlos e com um
cinto de couro.)
7. Como o rei soube que se tratava de Elias? (2 Reis 1:8. O
rei era capaz de identificá-lo apenas com base na simples
descrição de sua aparência externa de uma peça de
vestuário de cabelo e um cinto de couro)
8. Quem o rei enviou para capturar a Elias? (2 Reis 1:9.
Um capitão e seus cinqüenta homens)
9. Qual conceito tinha o capitão sobre a pessoa de Elias? (2
Reis 1:9. O capitão reconheceu que ele seja um homem
de Deus.)
10. Qual a posição o rei pondo-se em relação a Elias ao
ordenar que homem de Deus fosse até ele? (2 Reis 1:9.
"O rei coloca-se acima do servo do Deus Altíssimo,
portanto, o próprio Deus exalta a Elias.)
11. Qual foi a resposta de Elias para a ordem do rei para que
ele fosse com os soldados? (2 Reis 1:10. Elias diz que
se ele realmente era um homem de Deus, desça fogo e
consumir o capitão e todos os seus homens)
12. O que aconteceu com o capitão e seus homens? (2 Reis
1:11. O fogo caiu do céu e consumiu a todos os homens)
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13. Qual é a diferença da mensagem do outro capitão de
cinqüenta homens,? (2 Reis 1:11. Aqui ele manda Elias
descer até o rei.)
14. Depois de dois grupos de soldados haverem sido mortos
por um fogo que os consumiu, qual a mensagem do
terceiro capitão a Elias? (2 Reis 1:13-14. O terceiro
capitão subiu e caiu de joelhos diante de Elias, dizendo:
"Homem de Deus, por favor, tenha respeito pela minha
vida e as vidas destes homens, cinqüenta teus servos")
15. Quem o capitão reconhece que deve ser temido e
venerado? (2 Reis 1:13-14. O capitão reconheceu que o
Senhor Todo-Poderoso devem ser respeitados e
reverenciados, assim como Elias, que serve a Deus.)
16. O que fez Elias Elias se levantar e ir até o rei? (2 Reis
1:15. O anjo do Senhor veio a Elias, e falou com ele
dizendo-lhe para ir para baixo com os homens do rei
para vê-lo.)
17. O que Elias disse ao rei? (2 Reis 1:16. Elias transmitiu a
Palavra do Senhor, a mesma Palavra que ele tinha falado
com o rei antes que o rei morreria)
18. Qual a causa da morte do rei Acazias? (2 Reis 1:17.
Acazias morreu, segundo a Palavra do Senhor falou por
intermédio de Elias.)
Questões para Discussão:
1. De quem você está buscando orientação quando você
tem algum tipo de problema em sua vida?
2. A orientação e direção de quem Elias ouviu a fim de que
fosse encontrar-se com os mensageiros do rei? (2 Reis
1:3) [Ele estava ouvindo a direção do Senhor.]
3. Quem devemos estar escutando para nos conduzir e
guiar? [Como cristãos, devemos estar ouvindo a direção
do Senhor, que nós geralmente encontramos na Sua
Palavra.]
4. Ao olhar para a mensagem que Elias entregou o que
notamos, sobre ser um mensageiro de Deus? Que tipo de
mensagem ele tem que entregar às vezes? (2 Reis 1:4)
[Às vezes, ser um mensageiro do Senhor pode ser difícil,
uma mensagem dura poderá levantar muitas oposições.]
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5. Será as pessoas nos conhecem o suficiente para que
possam saber quem somos, por apenas ouvir uma
descrição? (2 Reis 1:6-8)
6. As pessoas podem dizer que você é um seguidor de Deus
pelo seu estilo de vida?
7. Como Elias foi levantado por Deus para denunciar o
pecado do rei Acazias, quais são algumas das maneiras
que Deus poderá nos levantar nesse mundo como seus
mensageiros?
8. Quais foram algumas situações em que você teve que
confiar no Senhor ao passar por uma situação difícil?
9. Quem deve ser exclusividade em nossa vida, no sentido
de adoração? (2 Reis 1:15) [O Senhor sozinho.]
10. Qual deve ser a nossa resposta quando as pessoas nos
mandam fazer coisas que não agradam a Deus? (2 Reis
1:15) [Devemos trazê-lo perante o Senhor e Sua Palavra
e se certificar de que se correlaciona com o outro ou que
Ele nos permite avançar na mesma]
11. Como confirmar a consistência na mensagem de Elias,
ordenada pelo Senhor, para ser transmitida aos
mensageiros do rei? [Ele repete a mesma mensagem,
palavra por palavra, cada vez que eles vieram ao
encontro de Elias.]
12. O que a firmeza de Elias sobre a comunicação da
Palavra de Deus mostra-nos sobre nossa pregação da
Palavra de Deus? [Nossa pregação da Palavra de Deus
deve ser coerente com o que realmente diz e deve ser
isenta de erros, apresentando perfeitamente o que o
Senhor está se comunicando.]
13. Com Deus demonstra fidelidade a Sua Palavra? Como
isso deve nos encorajar? (2 Reis 1:17) [Vemos que o
Senhor é fiel à Sua Palavra quando Ele diz algo e
cumpre. Isso deve encorajar-nos a termos certeza que
podemos confiar na Palavra do Senhor e em Suas
promessas para nossas vidas.]
14. O que significa ser mente divida? (Mateus 23:27-28;
James 3:9-12) [A ser de mente divida é estar dizendo
uma coisa e fazer outra, ou estar vivendo duas maneiras
distintas.]
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15. Como foi o rei Acazias um rei com mente divida? (2
Reis 1:1-2, 9) [Rei Acazias estava governando a terra de
Israel, o povo de Deus. Quando confrontados com
problemas que ele decidiu consultar Baal-Zebube, deus
de Ecrom, e então depois de ouvir uma mensagem do
Senhor por intermédio de Elias, ele passa a enviar para
Elias.]
16. Como Acazias, quais são outros "deuses" que somos
tentados a recorrer em nossas vidas?
17. Como Deus vê a mente divida? (Veja 1 João 2:15-17;
Tiago 4:4) [Qualquer pessoa que escolhe ser um amigo
do mundo vive como um inimigo de Deus e do amor de
Deus não está nele.]
18. Como devemos viver como cristãos quando enfrentamos
a tentação de ser vacilante? (Veja Josué 24:24-15; 1 Reis
18:21)
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65. Honestidade
Simão o Mago
Atos 8:9-25
Atos 8
9 Ora, havia certo homem, chamado Simão, que ali praticava a
mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande
vulto; 10 ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior,
dizendo: Este homem é o poder de Deus, chamado o Grande
Poder. 11 Aderiam a ele porque havia muito os iludira com
mágicas. 12 Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os
evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus
Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. 13 O
próprio Simão abraçou a fé; e, tendo sido batizado, acompanhava
a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes
milagres praticados.
14 Ouvindo os apóstolos, que estavam em Jerusalém, que
Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João;
15 os quais, descendo para lá, oraram por eles para que
recebessem o Espírito Santo; 16 porquanto não havia ainda
descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados
em o nome do Senhor Jesus. 17 Então, lhes impunham as mãos,
e recebiam estes o Espírito Santo.
18 Vendo, porém, Simão que, pelo fato de imporem os apóstolos
as mãos, era concedido o Espírito {Santo} , ofereceu-lhes
dinheiro, 19 propondo: Concedei-me também a mim este poder,
para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o
Espírito Santo.
20 Pedro, porém, lhe respondeu: O teu dinheiro seja contigo para
perdição, pois julgaste adquirir, por meio dele, o dom de Deus.
21 Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu
coração não é reto diante de Deus. 22 Arrepende-te, pois, da tua
maldade e roga ao Senhor; talvez te seja perdoado o intento do
coração; 23 pois vejo que estás em fel de amargura e laço de
iniqüidade.
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24 Respondendo, porém, Simão lhes pediu: Rogai vós por mim
ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim.
25 Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do
Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias
dos samaritanos.
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Questões para Estudo: Honestidade
Atos 8:9-25
Introdução:
Na fé cristã, muitas vezes vemos homens e mulheres que não são
verdadeiramente confiar no Senhor Jesus Cristo, mas são
realmente confiar em si mesmos e estão tentando obter
reconhecimento e fama para seu próprio nome. Muitas vezes,
esse reconhecimento é tentado a ser adquirido pelo
posicionamento monetária, uma certa quantidade de seguidores,
ou a popularidade de algum tipo. No entanto, como cristãos,
nosso único objetivo é se vangloriar em nome de Jesus Cristo e
somente nEle e se referir a nós mesmos, devemos vangloriar-se
de nossas fraquezas. Na vida de Simão, o Mago, vemos um
homem que estava à procura de como ele poderia levar as
pessoas a olhar para ele e ser cativado e tentando receber
diferentes tipos de "poder". Nós finalmente ver que a sua sede de
poder e seu foco no ganho para si trouxe problemas, como faz
para aqueles ao nosso redor hoje também.
Objetivos:
Conhecimento – Para entender a necessidade de estar
olhando para Jesus Cristo como Senhor de nossas vidas e
não tão rapidamente para nós mesmos, para perceber que,
como cristãos, não devemos estar interessados em nosso
próprio benefício, mas sim interessado em nós para realizar
as coisas de Deus ganho.
Atitude – Acreditar que existe energia nas coisas de Deus,
mas ao ver que eles têm o propósito de honrar a Deus, não
nós. Acreditar que Deus deve aumentar e temos de diminuir.
Ações – Para as pessoas apontam para o Senhor Jesus Cristo
em tudo o que fazemos e dizemos que ela iria trazer honra e
glória ao seu nome. Para se esforçar para não fazer nada por
ambição egoísta ou por vaidade.
Versos para Memorizar:
João 3:30 “Convém que ele cresça e que eu diminua.”
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2 Coríntios 10:17-18 “Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no
Senhor. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim
aquele a quem o Senhor louva.”
Textos para Estudo:
Mateus 6:19-20; 23:12; João 3:30; 2 Coríntios 10:17-18; 11:1830; Tiago 4:6, 10
Explorando o Texto:
1. Qual era a profissão de Simão de Samaria, e a quanto
tempo exercia essa profissão? (Atos 8:9. Ele praticava
feitiçaria e praticava já a algum tempo.)
2. Como Simão era conhecido por todos? (Atos 8:9. Simão
era tido como um grande homem.)
3. Qual era a reação do povo à feitiçaria de Simão? (Atos
8:9-11. Todas as pessoas ficaram maravilhadas,
seguindo-o, dando-lhe atenção e lhe o título de “O
Grande Poder.”)
4. Quem entrou em cena e que estava fazendo? (Atos 8:1213. Filipe foi a Samaria e pregou à boa nova do reino de
Deus e do nome de Jesus Cristo, Ele também mostrou as
pessoas grandes sinais e milagres.)
5. Qual foi o resultado da mensagem que Filipe estava
proclamando? (Atos 8:12-13. Tanto homens e mulheres
acreditaram e foram batizados, até mesmo Simão, o
Mago.)
6. Quem foi enviado à cidade de Samaria, quando os
apóstolos ouviram que eles haviam recebido a Palavra de
Deus? (Atos 8:14. Pedro e João foram enviados a
Samaria.)
7. Que medidas Pedro e João tomaram ao chegou em
Samaria? (Atos 8:15-17. Puseram as mãos sobre o povo
para que eles recebessem o Espírito Santo em suas
vidas.)
8. Como Simão reagiu resposta quando ele viu o Espírito
Santo vindo sobre aqueles que Pedro e João colocavam
suas mãos? (Atos 8:18-19. Simão ofereceu dinheiro a
Pedro e João, para que ele também tivesse a capacidade
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9.
10.

11.

12.

13.

14.

de dar às pessoas o Espírito Santo por meio da
imposição das mãos.)
O que Pedro disse a Simão sobre seu dinheiro? (Atos
8:20. "Pereça o teu dinheiro com você".)
Por que Pedro deu essa resposta a Simão e a atitude de
seu coração? (Atos 8:20. Pedro respondeu de tal forma
porque Simão pensou que ele poderia comprar o dom de
Deus com dinheiro.)
O que Pedro disse sobre a posição de Simão diante de
Deus? (Atos 8:21. Pedro disse a Simon que seu coração
não era reto diante de Deus.)
Qual foi o alerta que Pedro deu a Simão? (Atos 8:22.
Pedro chamou Simão ao arrependimento, devido a sua
maldade, e o exortou a rogar ao Senhor por perdão.)
Do que Pedro diz que Simão estava cheio? (Atos 8:22.
Pedro disse a Simão que ele estava cheio de amargura e
preso pelo pecado.)
Qual foi a atitude de Simão em relação a seus pecados?
(Atos 8:24. Ele pediu para os apóstolos orarem por ele,
para que nada do que foi dito sobre ele viesse a
acontecer.)

Questões para Discussão:
1. Em que estava focada a atenção de Simão? (Atos 8:9)
[Simão estava concentrado em si mesmo e em seu
dinheiro.]
2. Em que você tem focalizado a sua vida?
3. A quem o cristão é chamado a louvar e glorificar? (Atos
8:9, 12-13) [Em vez de alardear nós mesmos e atraindo a
atenção para "nós" deveríamos apontar o Senhor Jesus
Cristo às pessoas.]
4. Por que aqueles que estão em algum tipo de ministério
precisam ser muito cuidadosos em não chamar a atenção
para si mesmo? [As pessoas no ministério precisam ter
cuidado em atrair a atenção dos outros apenas para
Cristo e não para seu ministério.]
5. É pecado ser apreciado pelos outros? Em que tipo de
contexto, isso poderia ser mais adequado? [Não é nem
errado, nem pecado de ser reconhecido ou valorizado,
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6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.

mas quando isto se orgulho se torna pecado. Uma
resposta apropriada para a adoração e reconhecimento
daqueles que nos rodeiam é uma atitude de humildade.]
Qual deve ser a resposta da Igreja Cristã quando há um
grupo de pessoas que se converte? (Atos 8:14) [É muito
importante que sejam equipados e fortalecidos na fé.]
Qual foi a reação de Simão ao poder de Deus
manifestado na vida de Pedro e João? (Atos 8:18-20)
[Ele perguntou-lhes se podia mostrar-lhe como dar ao
Espírito Santo as pessoas, estava disposto a pagar para
ter essa informação.]
O que era essencial para Simão ao desejar pagar por um
dom dado por Deus (Atos 8:18-20) [Simão afirma que as
coisas de Deus tinham um "valor limitado" por não
perceber o dom de tem uma qualidade inestimável.]
De que maneira nós abaixamos o valor das coisas de
Deus em nossas vidas?
Qual é o resultado final do dinheiro? (Atos 8:20) [No
final o dinheiro, e aqueles que confiam nele perecerão.]
Quais são algumas das maneiras que você tem confiança
excessivamente no dinheiro ou mantém o como um
ídolo?
Por que Pedro dá a Simão oportunidade de se
arrepender? (Atos 8:21-23) [Pedro deu uma chance a
Simão para se arrepender, pois o seu coração não era
reto diante de Deus e por que o amor de Deus é grande.]
De que o seu coração é prisioneiro?
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66. Generosidade
Pedro, João e o Homem Paralítico
Atos 3:1-19
Atos 3
1 Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona.
2 Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham
diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir
esmola aos que entravam. 3 Vendo ele a Pedro e João, que iam
entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola.
4 Pedro, fitando-o, juntamente com João, disse: Olha para nós.
5 Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa.
6 Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas
o que tenho, isso te dou: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno,
anda! 7 E, tomando-o pela mão direita, o levantou;
imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram; 8 de um
salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo,
saltando e louvando a Deus. 9 Viu-o todo o povo a andar e a
louvar a Deus, 10 e reconheceram ser ele o mesmo que
esmolava, assentado à Porta Formosa do templo; e se encheram
de admiração e assombro por isso que lhe acontecera.
11 Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito
para junto deles no pórtico chamado de Salomão. 12 À vista
disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos
maravilhais disto ou por que fitais os olhos em nós como se pelo
nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? 13 O
Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais,
glorificou a seu Servo Jesus, a quem vós traístes e negastes
perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. 14 Vós,
porém, negastes o Santo e o Justo e pedistes que vos
concedessem um homicida. 15 Dessarte, matastes o Autor da
vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós
somos testemunhas. 16 Pela fé em o nome de Jesus, é que esse
mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e
reconheceis; sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este
saúde perfeita na presença de todos vós.
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17 E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como
também as vossas autoridades; 18 mas Deus, assim, cumpriu o
que dantes anunciara por boca de todos os profetas: que o seu
Cristo havia de padecer. 19 Arrependei-vos, pois, e converteivos para serem cancelados os vossos pecados
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Questões para Estudo: Generosidade
Atos 3:1-19
Introdução:
Como cristãos, somos chamados a nos doar aqueles que estão
com necessidade. Pois, nosso Pai Celestial nos deu incontáveis
bênçãos e o mais importante, nossa salvação. Por generosidade,
devemos demonstrar o amor de Deus e Jesus Cristo a todos os
homens. Às vezes, caímos na armadilha de acharmos que os
nossos dons devem possuir algum valor monetário, no entanto, o
maior presente de todos, que temos e podemos oferecer as
pessoas, é Jesus. No caso de Pedro e João, eles foram ao templo
para a oração e encontram um mendigo, todavia eles não eram
capazes de ajudar financeiramente, mais os levaram a um
relacionamento com Jesus!
Objetivos:
Conhecimento – Perceber as pessoas precisam de nós. Dar o
melhor de nós mesmos a aqueles que nos rodeiam e desejam
seguir a Cristo. Entender que não se ajuda apenas
financeiramente, mas que podemos dar o nosso serviço e o
nosso amor aos que nos cercam.
Atitude – Acreditar que temos o privilégio de dar um
presente que não nos custou nada, mas que vale mais do que
dinheiro: a vida eterna em Cristo Jesus. Sentir prazer em
compartilhar as boas novas com as pessoas.
Ações – Servir com amor e testemunhar com nossa própria
vida.
Verso para Memorizar:
Lucas 6:38 “Dai, e dar-se-vos-á; boa medida, recalcada,
sacudida, transbordante, generosamente vos darão; porque com a
medida com que tiverdes medido vos medirão também."
Textos para o estudo:
Salmo 50:9-12; Marcos 12:41-44; Lucas 6:38; 1 Coríntios 4:7;
2 Coríntios 9:5-15; Tiago 1:27
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Explorando o Texto:
1. Onde Pedro e João estava indo às três da tarde? (Atos 3:
1. Eles iam ao templo para orarem.)
2. Quem também estava no templo? (Atos 3:2. Um homem
aleijado desde o nascimento.)
3. Como ele chegava até porta do templo? (Atos 3:2. Ele
era carregado por outros.)
4. Por que ele ia à porta do templo todos os dias? (Atos 3:2.
Ele foi colocado à porta do templo a pedir esmola.)
5. Qual a razão das pessoas o levarem até ao templo? (Atos
3:2. A menos que o levassem até o portão, ele não seria
capaz de implorar por dinheiro).
6. Qual foi a atitude do mendigo para com Pedro e João,
quando os viu se aproximando do templo? (Atos 3:3. Ele
pediu-lhes dinheiro.)
7. Como Pedro e João trataram o mendigo? (Atos 3:4.
Pedro e João olharam bem para ele e disse-lhe para olhar
para eles.)
8. O que Pedro disse ao paralítico? (Atos 3:6. “Não tenho
prata ou ouro, mas o que tenho eu te dou, Em nome de
Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda.”)
9. Qual foi a coisa mais importante que Pedro poderiam
oferecer? (Atos 3:6. A habilidade de caminhar e
confiança em Jesus Cristo.)
10. O que aconteceu com o homem aleijado ao Pedro o
tomando pela mão para ajudá-lo? (Atos 3:7.
Instantaneamente, os pés do homem tornaram-se firmes).
11. Depois que o homem deu um salto, qual foi o primeiro
lugar que ele foi? (Atos 3:8. Ele foi ao templo,
caminhando, saltando e louvando a Deus.)
12. Quando o povo no templo viu o homem andando e
louvando a Deus, quem eles acharam que era? (Atos
3:10. Eles o reconheceram como o homem coxo que
pedia fora da porta do templo.)
13. Qual o sentimento do povo ao ver o homem? (Atos
3:10. Eles estavam cheios de admiração e espanto com o
que tinha acontecido.)
14. O Que a multidão veio fez ao saber do ocorrido? (Atos
3:11. Todas as pessoas correram para vê-los.)
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15. Quais perguntas Pedro fez à multidão? (Atos 3:12.
"Homens de Israel, porque é que esta surpresa você Por
que você olha para nós como se pelo nosso próprio
poder ou piedade o tivéssemos feito este homem
andar?")
16. Qual a atitude de Pedro para com a multidão que
desejam o reverenciar? (Atos 3:12-19. Pedro deu toda a
glória ao Senhor Deus e teve a oportunidade de
compartilhar a mensagem do evangelho com todos os
espectadores, incentivando-os a se arrependerem e ao
Senhor.)
17. A quem Pedro atribui a cura? (Atos 3:16. Em nome de
Jesus e da fé que vem através dele, o mendigo foi
curado.)
Questões para Discussão:
1. Quais são algumas das maneiras que você pode
influenciar vidas para Jesus Cristo, mesmo nas
atividades do dia-a-dia? (Atos 3:1) [Tendo a vantagem
de em cada situação, tornar Jesus Cristo conhecido,
mesmo nas situações de rotina de seu dia.]
2. Que tipo de dependência, de outras pessoas, o homem
aleijado tinha? (Atos 3:2) [Ele era levado por outras
pessoas para a porta do templo e dependia de esmolas.]
3. Quem são as pessoas ao seu redor que têm necessidades
ou dependem de sua ajuda? Você está ativamente
procurando ajudar essas pessoas?
4. O que podemos transmitir aos outros a qualquer hora,
em qualquer lugar? (Atos 3:8) [Podemos falar às pessoas
sobre Jesus Cristo.]
5. Qual a maior generosidade podemos demonstrar pelas
pessoas: dar bens de valor material ou compartilhar o
evangelho? (Atos 3:6-8) [Vivendo generosamente
preciso ter fé! Confiar no Senhor e o seu controle sobre
tudo o que é o primeiro passo para dar e partilhar o amor
de Deus.]
6. De que forma podemos viver dirigidos pelo Espírito
Santo? [Podemos viver dirigidos pelo Espírito ao buscar
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a Palavra de Deus, buscar a Sua face e gastar tempo em
oração e comunhão com ele.]
7. Qual deve ser nossa reação quando vemos o Senhor
fazer algo grande na vida dos que estão ao nosso redor?
(Atos 3:8) [Quando vemos o Senhor está trabalhando na
vida de uma pessoa ou quando alguém vem a Cristo, a
nossa atitude deve ser louvar ao Senhor.]
8. Como devemos reagir quando as pessoas olham para nós
para nos dar elogio ou agradecimentos? (Atos 3:12-19)
[Nossa resposta deve ser, dar todo o louvor e glória a
Deus, que age dentro e através de nós.]
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67. Auto-controle
José e a mulher de Potifar
Gênesis 39:1-23
Gênesis 39
1 José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó,
comandante da guarda, egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o
tinham levado para lá.
2 O SENHOR era com José, que veio a ser homem próspero; e
estava na casa de seu senhor egípcio. 3 Vendo Potifar que o
SENHOR era com ele e que tudo o que ele fazia o SENHOR
prosperava em suas mãos, 4 logrou José mercê perante ele, a
quem servia; e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou
às mãos tudo o que tinha. 5 E, desde que o fizera mordomo de
sua casa e sobre tudo o que tinha, o SENHOR abençoou a casa
do egípcio por amor de José; a bênção do SENHOR estava sobre
tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. 6 Potifar tudo o
que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por
mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava.
José era formoso de porte e de aparência. 7 Aconteceu, depois
destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e
lhe disse: Deita-te comigo.
8 Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Tem-me
por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois
tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. 9 Ele não é maior
do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou, senão a ti,
porque és sua mulher; como, pois, cometeria eu tamanha
maldade e pecaria contra Deus? 10 Falando ela a José todos os
dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar
com ela,
11 sucedeu que, certo dia, veio ele a casa, para atender aos
negócios; e ninguém dos de casa se achava presente. 12 Então,
ela o pegou pelas vestes e lhe disse: Deita-te comigo; ele, porém,
deixando as vestes nas mãos dela, saiu, fugindo para fora.
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13 Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as
vestes nas mãos dela, 14 chamou pelos homens de sua casa e
lhes disse: Vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para
insultar-nos; veio até mim para se deitar comigo; mas eu gritei
em alta voz. 15 Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava,
deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora.
16 Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor
tornou a casa. 17 Então, lhe falou, segundo as mesmas palavras,
e disse: O servo hebreu, que nos trouxeste, veio ter comigo para
insultar-me; 18 quando, porém, levantei a voz e gritei, ele,
deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora.
19 Tendo o senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe
tinha dito: Desta maneira me fez o teu servo; então, se lhe
acendeu a ira. 20 E o senhor de José o tomou e o lançou no
cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados; ali
ficou ele na prisão.
21 O SENHOR, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe
deu mercê perante o carcereiro; 22 o qual confiou às mãos de
José todos os presos que estavam no cárcere; e ele fazia tudo
quanto se devia fazer ali. 23 E nenhum cuidado tinha o
carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José,
porquanto o SENHOR era com ele, e tudo o que ele fazia o
SENHOR prosperava.
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Questões para Estudo: Auto-controle
Gênesis 39:1-23
Introdução:
Auto-controle é um dos frutos do Espírito, um atributo que os
crentes devem ter. É uma qualidade que devemos lutar para que
sejamos capazes tê-la em nós. Só o Espírito Santo pode
trabalhar em nossas vidas, a fim de que possamos desenvolver
essa qualidade. O autocontrole é literalmente uma negação de
nossa carne pecaminosa. Assim, para ter auto-controle, temos de
estar restringir-nos a concupiscência dos olhos, a
concupiscência da nossa carne e a soberba da vida. Na história
de José, ele mostra um auto-controle, pelo Espírito Santo em sua
vida, seu desejo era agradar a Deus, não, nem a si mesmo, mas
só ao Senhor. Este é o tipo de personagem que devemos ter
como modelo em nossas próprias vidas.
Objetivos:
Conhecer – Compreender a necessidade de auto-controle
em nossa vida. Resistir à tentação do pecado; perceber a
necessidade de ser controlado por um único Mestre:
Jesus Cristo, e compreender que o autocontrole é
impossível sem a capacitação do Espírito Santo.
Atitude – Crer e viver resistindo ao pecado, a detestar o
pecado, a ponto de desejar ser separado dele.
Ações – Viver uma vida protegida contra o mundo, a
nossa carne, e o diabo, pelo auto-controle, fugindo do
pecado.
Verso para memorizar:
Provérbios 25:28 “Como cidade derribada, que não tem muros,
assim é o homem que não tem domínio próprio.”
Textos para Estudo:
Provérbios 7:2-27; 25:28; 1 Coríntios 9:24-27; Gálatas 5:22-23;
2 Timóteo 1:7; 2 Pedro 1:5-7
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Explorando o Texto:
1. Para onde José foi levado, após ser vendido por seus
irmãos e onde ele estava servindo? (Gênesis 39:1. José
foi levado ao Egito, onde foi comprado para servir como
escravo a um homem chamado Potifar, um dos
funcionários do Faraó).
2. Quem estava com José quando ele estava longe de sua
casa? (Gênesis 39:2. O Senhor estava com ele.)
3. Qual foi o resultado da presença do Senhor na vida de
José? (Gênesis 39:2. Porque o Senhor estava com José,
ele prosperou e teve sucesso em tudo que fez.)
4. Como Potifar tratou a José, devido sua fidelidade?
(Gênesis 39:4. Potifar o colocou no comando de sua casa
e confiou a seu cuidado tudo o que possuía.)
5. O que aconteceu com a casa de Potifar como resultado
do trabalho de José? (Gênesis 39:5. O Senhor abençoou
a casa do egípcio por causa da casa de José, ambos em
casa e no campo)
6. Com José no comando, o que fez-se com preocupação de
Potifar? (Gênesis 39:6. Ele só se preocupava com a
comida que ele comeu.)
7. Qual era a aparência física de José? (Gênesis 39:6. Ele
era considerado bonito.)
8. Qual foi a atitude da mulher de Potifar para com José?
(Gênesis 39:7. Ela começou a tomar conhecimento dele
e começou a tentá-lo, dizendo: "Venha para a cama
comigo".)
9. Qual foi a reação de José? (Gênesis 39:8-9. Ele se
recusou, dizendo que ele não podia fazer uma coisa tão
má e pecar contra Deus.)
10. Quantas vezes foi esta proposta foi trazida a José?
(Gênesis 39:10. Ela falou com José dia após dia, sobre
seu desejo de ir para a cama com ele.)
11. Qual foi a resposta contínua de José? (Gênesis 39:10.
Ele se recusou a ir para a cama com ela ou mesmo estar
com ela.)
12. Quem estava em casa, quando José teve seu manto
retirado pela mulher de Potifar? (Gênesis 39:11-12.
Nenhum dos empregados estava em casa)
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13. Qual foi a resposta imediata de José quando a mulher de
Potifar o agarrou e o tentou? (Gênesis 39:12. Ele deixou
sua capa nas mãos dela e saiu correndo da casa.)
14. Qual foi a atitude da mulher ao ver José correndo para
fora da casa, recusando-se a ir para a cama com ela?
(Gênesis 39:13-15. Ela culpou José de entrar para dormir
com ela e depois fugir quando ela gritou, deixando a
capa na mão dela.)
15. Por quanto tempo a mulher de Potifar manteve as vestes
de José em suas mãos? (Gênesis 39:16. Manteve a sua
capa nas mãos dela até seu esposo chegar em casa)
16. Qual foi a resposta de Potifar ao ouvir o a alegação de
sua esposa? (Gênesis 39:19-20. Potifar levou José e para
a prisão, no local em que os presos do rei estavam
encarcerados.)
17. Qual a atitude contínua de José, mesmo quando ele havia
sido lançado na prisão? (Gênesis 39:21. O Senhor estava
com ele e ele continuou fiel.)
18. Qual foi o resultado da presença do Senhor na vida de
José? (Gênesis 39:21. O Senhor concedeu-lhe graça aos
olhos do carcereiro.)
19. Qual posição José ocupou na prisão? (Gênesis 39:22. O
diretor colocou José no comando de todos os detidos na
prisão, e ele ficou responsável por tudo o que foi feito
lá.)
20. Qual foi a atitude do diretor ao ver que o Senhor estava
com José, dando-lhe sucesso em tudo o que ele fez?
(Gênesis 39:23. Quando o diretor viu que tudo era
abençoado com José, ele deixou todas as coisas sob os
cuidados de José).
Questões para Discussão:
1. Independente da situação que estejamos a passar, quem
podemos ter certeza que continuará conosco? [Podemos
ter a certeza que o Senhor Deus estará conosco, tanto nos
bons momentos, quanto nos difíceis.]
2. Quais foram algumas situações em que você tem visto
Deus agindo em sua vida e sentindo Sua presença com
você?
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3. Qual é a vantagem de ter o Senhor conosco, da mesma
forma que ele esteve com José? (Gênesis 39:2, 21) [Com
o Senhor ao nosso lado, mesmo quando o mundo está
desabando ao nosso redor ou quando tudo está indo bem,
ele está trabalhando através da situação e Ele é fiel para
nos ajudar.]
4. Qual é o resultado de termos o Senhor centralizado em
nossas vidas e trazê-lo para o nosso estilo de vida?
(Gênesis 39:5, 23) [Quando nossa vida e a vida daqueles
que estão ao nosso redor estão centradas no Senhor, Ele
nos abençoa. Essa bênção não pode ser medida
financeiramente, mas mostra-se na, paz, amor, alegria e
paciência, que vem do Senhor.]
5. Como José demonstra auto-controle em seu serviço a
Potifar? (Gênesis 39:8-10) [Ele era constantemente
solicitado pela mulher de Potifar para ir para a cama com
ela, e ele recusou-se continuamente, dia após dia.]
6. Ao ceder à tentação e escolher o pecado, contra quem
estamos pecando? (Gênesis 39:9) [Em última análise,
estamos pecando contra Deus. Quando pecamos contra
nós mesmos e contra outras pessoas, também pecamos
contra Deus e sua santidade.]
7. Quais são algumas das maneiras que você pode praticar
auto-controle em sua vida? Quais são algumas das metas
que você precisa definir?
8. Como podemos demonstrar auto-controle e rejeitar o
prazer do pecado? [Muitas vezes, demonstrar autocontrole pode causar a algumas pessoas ao nosso redor
incômodo e problemas, porém precisamos ser firmes em
nosso compromisso com Deus..]
9. Por que é importante para aqueles na liderança praticar o
auto-controle? [É muito fácil para aqueles que estão na
liderança ser alvo de tentação por causa de sua posição.
Os líderes também precisa cuidar para que não caiam em
tentação.]
10. Na liderança, qual é o momento em que estamos mais
vulneráveis ao pecado e a tentação? Como você pode se
proteger contra isso? (Gênesis 39:11-12) [Quando se
está sozinho, é muito mais fácil para a tentação de
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fluência em sua vida como não há mais ninguém ao seu
redor para mantê-lo responsável our para ajudá-lo.
Precisamos nos manter ao lado de pessoas
comprometidas com Deus.]
11. Quando somos tentados, qual deve ser a nossa postura?
(Gênesis 39:11-12) [Precisamos imediatamente fugir da
situação e retirar-nos da tentação de cair em pecado.]
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68. Humildade
Miriã, Arão e Moisés
Números 12:1-15
Números 12
1 Falaram Miriã e Arão contra Moisés, por causa da mulher
cuxita que tomara; pois tinha tomado a mulher cuxita.
2 E disseram: Porventura, tem falado o SENHOR somente por
Moisés? Não tem falado também por nós? O SENHOR o ouviu.
3 Era o varão Moisés mui manso, mais do que todos os homens
que havia sobre a terra.
4 Logo o SENHOR disse a Moisés, e a Arão, e a Miriã: Vós três,
saí à tenda da congregação. E saíram eles três. 5 Então, o
SENHOR desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda;
depois, chamou a Arão e a Miriã, e eles se apresentaram.
6 Então, disse: Ouvi, agora, as minhas palavras; se entre vós há
profeta, eu, o SENHOR, em visão a ele, me faço conhecer ou
falo com ele em sonhos. 7 Não é assim com o meu servo Moisés,
que é fiel em toda a minha casa. 8 Boca a boca falo com ele,
claramente e não por enigmas; pois ele vê a forma do SENHOR;
como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra
Moisés?
9 E a ira do SENHOR contra eles se acendeu; e retirou-se. 10 A
nuvem afastou-se de sobre a tenda; e eis que Miriã achou-se
leprosa, branca como neve; e olhou Arão para Miriã, e eis que
estava leprosa. 11 Então, disse Arão a Moisés: Ai! Senhor meu,
não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente
procedemos e pecamos. 12 Ora, não seja ela como um aborto,
que, saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já
consumida. 13 Moisés clamou ao SENHOR, dizendo: Ó Deus,
rogo-te que a cures. 14 Respondeu o SENHOR a Moisés: Se seu
pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por sete dias?
Seja detida sete dias fora do arraial e, depois, recolhida.
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15 Assim, Miriã foi detida fora do arraial por sete dias; e o povo
não partiu enquanto Miriã não foi recolhida.
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Questões para Estudo: Humildade
Números 12:1-15
Introdução:
Nossa carne pecaminosa continuamente nos impulsiona, afim de
chamar a atenção daqueles que nos rodeiam em nossas vidas e
receber admiração e elogios pelo que fazemos. Nós, muitas
vezes, também buscamos meios de colocar os outros a baixo de
nós, a fim de sermos consideramos mais importante no mundo.
No entanto, embora o orgulho seja uma tendência natural, Deus
diz, repetidas vezes, em toda a Bíblia que Ele detesta um coração
orgulhoso. Além disso, Jesus nos deu o maior exemplo de
humildade e nos ordenou a seguir o seu exemplo. Assim, é
fundamental e essencial que nós adotemos um coração humilde
para com aqueles que nos rodeiam, não só para termos um
relacionamento correto com eles, mas também ser justo diante de
Deus.
Objetivos:
Conhecimento – Perceber que aqueles que estão vivendo na
humildade os usados por Deus, pois aceitam as instruções de
Deus mais facilmente. Entender que quando somos
humildes, passamos a ver cada vez mais o poder de Deus e
que tudo depende dEle.
Atitude – Reconhecer que só Deus é supremo e que não
somos nada sem ele. Acreditar de todo nosso coração que o
Senhor deve crescer em nós e nós diminuirmos.
Ações – Andar humildemente diante do Senhor e entregar
toda a glória a Ele.
Versos para Memorizar:
Miquéias 6:8 “Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o
que o SENHOR pede de ti: que pratiques a justiça, e ames a
misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus.”
Tiago 4:6b “Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos
humildes.”
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Textos para Estudo:
Miquéias 6:8; Mateus 18:1-4, 15-17; 23:11-12; Lucas 22:26;
Efésios 4:2; Filipenses 2:3-11; Colossenses 3:23-24; Tiago 4:67; 1 Pedro 5:5;
Explorando o Texto:
1. Qual foi a pergunta que Miriã e Arão fizeram sobre
Moisés? (Números 12:2. Falou o Senhor somente por
Moisés Ele não tem falado também por nós?)
2. Por que Miriã e Arão estavam tentando atrair
reconhecimento? (Números 12:2. Eles estavam tentando
tirar atrair reconhecimento para si.)
3. Quem ouviu a murmuração de Arão e Miriã? (Números
12:2. O Senhor a ouviu.)
4. Com qual Moisés foi descrito? (Números 12:3. Moisés
era um homem muito humilde, mais humilde do que
qualquer outra pessoa na face da terra)
5. Para onde o Senhor chama Moisés, Arão e Miriã?
(Números 12:4. O Senhor chamou-os para a Tenda da
Congregação.)
6. Como o Senhor manifestou Sua presença diante de Arão,
Miriã e Moisés (Números 12:5. O Senhor desceu em
uma coluna de nuvem).
7. A Quem o Senhor ordenou que ficasse na entrada da
tenda? (Números 12:5. Ele especificamente chamou
Arão e Miriã.)
8. Como o Senhor descreveu Moisés para Miriã e Arão?
(Números 12:6-8. O Senhor descreve Moisés como Seu
servo, fiel em todos os da casa dele, que ele falou a
Moisés face a face, claramente e não por enigmas, que
ele vê a forma do Senhor.)
9. Qual foi a última pergunta que o Senhor coloca fez a
Miriã e Arão? (Números 12:8. Por que você não tem
medo de falar contra Moisés, meu servo)
10. Qual foi a atitude do Senhor contra Arão e Miriã?
(Números 12:9. O Senhor se indignou contra eles.)
11. Qual foi a conseqüência sobre Miriã, quando o Senhor
retirou presença da Tenda? (Números 12:10. Miriam
ficou leprosa, como a neve)
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12. Qual foi a resposta de Arão, ao ver o estado de Miriam?
(Números 12:11. Voltou-se a Moisés e implorou-lhe que
lhe perdoasse.)
13. Qual foi a atitude de Arão para com Moisés (Números
12:11-12. Arão reconheceu humildemente seu erro.)
14. Qual foi o pedido de Moisés ao Senhor, em relação a
Miriã? (Números 12:13. Moisés clamou ao Senhor por
sua cura)
15. Qual foi a resposta do Senhor a Moisés? (Números
12:14. “Se seu pai tivesse cuspido no rosto dela, que ela
não tenha sido em desgraça durante sete dias, confiná-la
fora do acampamento durante sete dias, depois que ela
pode ser trazida de volta.”)
Questões para Discussão:
1. Por que o orgulho é extremamente perigoso para aqueles
que estão na liderança / ministério? (Números 12:2)
[Aqueles que estão na liderança podem ter um tempo
especialmente difícil, pois eles estão continuamente
fazendo coisas que as pessoas estão olhando para eles,
respeitando-os e agradecendo-lhes por seu trabalho.]
2. A quem devemos louvar e adorar quando recebemos
algum louvor? [Quando aqueles em torno de nós
reconhecem o que estamos fazendo para o Senhor,
devemos continuamente demonstrar que tudo vem do
Senhor.]
3. De Quem nunca podemos esconder o nosso pecado e
quem está vendo em todo o tempo o que está
acontecendo? (Números 12:2) [O Senhor está sempre ao
nosso redor o tempo todo e que está intrinsecamente
envolvido nas nossas vidas. Ele está vendo cada
pensamento que coisa, palavra que dizemos, ou coisa
que fazemos.]
4. Quando as pessoas olham para sua vida, como você é
visto por eles? (Números 12:3)
5. Qual é a atitude do Senhor para proteger Seus servos?
(Números 12:2-8) [O Senhor cuida e protege aqueles que
estão no ministério e que são usados por ele. Ele é fiel a
eles como eles são fiéis à Sua Palavra.]
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6. Que tipo de relação que devemos ter com aqueles que
estão no ministério e serviço do Senhor? (Números 12:8)
[Não devemos caluniar e nem desrespeitá-los, mas
reconhecê-los como representantes de Deus e seus
embaixadores.]
7. Como podemos ver a maneira que o Senhor lida com o
pecado? (Números 12:10) [O Senhor traz conseqüências
para as ações pecaminosas, todo pecado deve ser punido
e tratado como Deus é, um Deus justo e intolerável para
o pecado.]
8. Quando o Senhor traz castigo sobre nós, qual deve ser
nossa atitude diante dEle? (Números 12:11-12) [Quando
o Senhor traz castigo sobre nós, a nossa atitude deve ser
de arrependimento e contrição pelos nossos pecados com
o reconhecimento de que o Senhor nos disciplina por
causa de seu amor para conosco.]
9. Quando vemos que as pessoas estão passando por
dificuldades, que medidas podemos tomar por elas?
(Números 12:13) [Nós, como cristãos, podemos trazer
pessoas à nossa volta para o Senhor em oração e
interceder por eles diante do Senhor, sabendo que ele é
capaz de resgatar aqueles que de qualquer situação.]
10. Por que o Senhor, às vezes, traz dificuldades e punições
sobre nós? (Números 12:14) [Às vezes, o Senhor traz
dificuldades e adversidades em nossas vidas, a fim de
humilhar-nos e levar-nos a perceber que somos
dependentes.]
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69. Perseverança
Paul é Apedrejado
Atos 14:8-22
Atos 14
8 Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado,
paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar.
9 Esse homem ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e
vendo que possuía fé para ser curado, 10 disse-lhe em alta voz:
Apruma-te direito sobre os pés! Ele saltou e andava.
11 Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em
língua licaônica, dizendo: Os deuses, em forma de homens,
baixaram até nós. 12 A Barnabé chamavam Júpiter, e a Paulo,
Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. 13 O
sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade,
trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria
sacrificar juntamente com as multidões.
14 Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando
as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando:
15 Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens
como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o
evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus
vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles; 16 o
qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos
andassem nos seus próprios caminhos; 17 contudo, não se deixou
ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do
céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de
fartura e de alegria. 18 Dizendo isto, foi ainda com dificuldade
que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios.
19 Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio e,
instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no
para fora da cidade, dando-o por morto. 20 Rodeando-o, porém,
os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte,
partiu, com Barnabé, para Derbe.
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21 E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos
discípulos, voltaram para Listra, e Icônio, e Antioquia,
{Antioquia: de Pisídia} 22 fortalecendo a alma dos discípulos,
exortando-os a permanecer firmes na fé; e mostrando que,
através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de
Deus.
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Questões para Estudo: Perseverança
Atos 14:8-22
Introdução:
Muitas vezes, quando nos encontramos em momentos difíceis,
queremos desistir. Quando as coisas ficam difíceis queremos
parar. Às vezes, parece que o mundo inteiro está contra nós,
especialmente se estamos lutando para manter nosso
relacionamento com Jesus, firme em meio no mundo em que
vivemos. No entanto, o Senhor nos chama a participar da corrida
com perseverança, diante das provas que foram colocadas diante
de nós, pois é a vontade de nosso Pai Celestial. Nosso papel
como cristãos é nos mantermos firmes na verdade e na força de
Jesus Cristo e ser fiel ao que nos chamou, Sendo persistente
tempos de perseguição, não desanimando. Um dos homens, em
quem podemos ver essa atitude é o apóstolo Paulo, ele continuou
inalterado em sua meta e visão de proclamar ao Senhor, estando
disposto até mesmo a morrer.
Objetivos:
Conhecimento – Entender que Cristo nos deu o maior
exemplo de perseverança ao ir para a cruz, e que nós
batalhamos para ser como Cristo. Perceber que a
perseverança é um grande desafio, extremamente difícil,
sendo sempre mais fácil desistir. Compreender que
devemos colocar toda nossa dependência e confiança no
Senhor, pois não podemos suportar as lutas por nossa própria
força.
Atitude – Crer que o Senhor Deus Todo-Poderoso é mais
potente e equipado para conduzir-nos à sua vontade diante
de quaisquer obstáculos ou dificuldades que possam vir
diante de nós. Saber que aquele que nos chama é fiel para
nos guardar.
Ações – Seguir em frente com confiança e ousadia, sabendo
que o poder que está em nós é mais forte o que está contra
nós.
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Versos para memorizar:
Hebreus 12:1 “Portanto, também nós, visto que temos a rodearnos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de
todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos,
com perseverança, a carreira que nos está proposta.”
Textos para Estudo:
Lucas 9:62; Romanos 5:3-5; Gálatas 2:20; 2 Timóteo 4:7;
Hebreus 12:1-3; Tiago 1:2-4
Explorando o Texto:
1. Qual era a condição do homem aleijado em Listra e qual
foi sua história de vida? (Atos 14:8. Ele era aleijado e
coxo de nascença, nunca sendo capaz de andar.)
2. O que Paulo percebe ao olhar para o homem aleijado,
enquanto ele pregava? (Atos 14:9. Paulo viu que o
homem aleijado tinha fé para ser curada.)
3. Quais palavras Paulo diz ao aleijado? (Atos 14:10. Paulo
lhe disse: "Levante-se.")
4. O que aconteceu imediatamente a ordem de Paulo para
que o homem a se levantar? (Atos 14:10. O homem
levantou-se e começou a andar.)
5. De que forma a multidão reagiu quando viu o que Paulo
havia feito? (Atos 14:11. Eles gritavam dizendo que os
deuses tinham vindo a eles em forma humana.)
6. Que título eles deram a Paulo e a Barnabé? Qual foi a
importância destes títulos? (Atos 14:12. A Paulo
chamaram Mecúrio e a Barnabé chamavam Zeus,
nomes de deuses gregos.)
7. O que o sacerdote do templo de Zeus colocou diante de
Paulo e Barnabé? (Atos 14:13. Eles trouxeram animais
para lhes sacrificar.)
8. Quando Paulo e Barnabé perceberam o que estava
acontecendo, o que eles fizeram? (Atos 14:14-15. Eles
rasgaram suas vestes e correram até a multidão gritando:
"homens, por que vocês estão fazendo isso Somos
apenas homens, assim como você?").
9. O que Paulo e Barnabé disseram às multidões que
estavam os adorando? (Atos 14:15. Paulo e Barnabé
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10.

11.

12.

13.

14.

disseram ao povo que eles estavam apenas levando-lhes
a boa notícia, uma mensagem de arrependimento para
os levar ao Deus vivo.)
O que aconteceu com a chegada de alguns judeus de
Antioquia e Icônio? (Atos 14:19. Os judeus
convenceram a platéia, apedrejaram a Paulo e o
arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estava
morto.)
Qual foi a atitude de Paulo depois de ser deixado como
morto fora da cidade? (Atos 14:20. Ele se levantou e
voltou para a cidade no dia seguinte, e juntamente com
Barnabé partiu para Derbe.)
A qual atividade eles se dedicaram, enquanto estiveram
em Derbe e qual o resultado? (Atos 14:21. Eles
pregaram o Evangelho na cidade e ganharam um grande
número de discípulos à fé.)
O que Paulo e Barnabé fizeram depois de ministrar em
Derbe? (Atos 14:21-22. Eles voltaram para Listra, Icônio
e Antioquia, a fim de fortalecerem aos discípulos e
incentivá-los a permanecerem fiéis à fé.)
O que Paulo e Barnabé falaram sobre o reino de Deus?
(Atos 14:22. Eles disseram que devemos passar por
muitas dificuldades para depois entrarmos no reino de
Deus.)

Questões para discussão
1. Que tipo de fé o homem aleijado demonstrou mesmo
sendo coxo de nascença? (Atos 14:8-9) [Mesmo que ele
nunca tivesse andado, o homem aleijado tinha uma
grande fé.]
2. Que tipo de fé você tem no que o Senhor pode fazer na
sua vida?
3. Quais são alguns exemplos de que você tem
demonstrado sua fé no Senhor?
4. Quais são algumas das características de um homem de
fé, conforme demonstrado por Paulo e pelo aleijado?
(Atos 14:8-10) [A fé brilha para aqueles ao seu redor
(Atos 14:9), os que são da fé, chamados para a obra de
Deus, confiam que ele pode / vai fazer (Atos 14:10), os
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

que também têm fé respondem aos desafios da confiança
no Senhor sem hesitação.]
Que tipo de compreensão as pessoas que ouvem o
evangelho poderão ter dele? (Atos 14:11) [Que muitas
vezes poderemos ser mal interpretado, Mesmo, tentando
comunicar uma determinada mensagem, poderemos ser
interpretado de forma completamente diferente]
Como Paulo e Barnabé reagiram a glória que recebem
em Listra? (Atos 14:14-15) [Eles rasgaram suas vestes e
pediram a eles para observarem que eles eram apenas
meros homens.]
Como Paulo e Barnabé perseveraram no propósito deles,
enquanto estavam em Listra? (Atos 14:15) [Eles não se
permitem ser distraído do propósito de compartilhar o
evangelho, não aceitaram o louvor da multidão, mas em
vez disso, proclamou a mensagem de Jesus às pessoas.]
De que maneira você reage quando as pessoas louvam a
você? Você persevera no chamado que Deus te deu ou é
facilmente distraído pelo mundo?
Ao olharmos para a história de Paulo e Barnabé como
podemos ver o quão fácil é para as pessoas se dividirem
entre Deus e o mundo? (Atos 14:11-19) [O povo de
Listra, desejaram oferecer sacrifícios a Paulo e Barnabé,
porém, pouco depois apedrejaram a Paulo e o deixaram
fora da cidade, como se estivesse morto.]
Qual foi a resposta de Paulo, mesmo após ter sido
apedrejado e deixado para morrer após o motim em
Listra? (Atos 14:20-21) [Paulo levantou-se e voltou à
cidade para ministrar e depois, no dia seguinte,
continuou seu ministério, sem se distrair ou se
desanimar.]
Como você responderia, mesmo quando confrontados
com situações difíceis?
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70. Fé
Davi e Golias
1 Samuel 17:4-9, 32-51
1 Samuel 17
4 Então, saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo
nome era Golias, de Gate, da altura de seis côvados e um palmo.
5 Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça
de escamas cujo peso era de cinco mil siclos de bronze. 6 Trazia
caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os
ombros. 7 A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a
ponta da sua lança, de seiscentos siclos de ferro; e diante dele ia
o escudeiro.
8 Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: Para que saís,
formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós,
servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra
mim. 9 Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos
servos; porém, se eu o vencer e o ferir, então, sereis nossos
servos e nos servireis.
32 Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por
causa dele; teu servo irá e pelejará contra o filisteu.
33 Porém Saul disse a Davi: Contra o filisteu não poderás ir para
pelejar com ele; pois tu és ainda moço, e ele, guerreiro desde a
sua mocidade.
34 Respondeu Davi a Saul: Teu servo apascentava as ovelhas de
seu pai; quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro
do rebanho, 35 eu saí após ele, e o feri, e livrei o cordeiro da sua
boca; levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o
feri, e o matei. 36 O teu servo matou tanto o leão como o urso;
este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou
os exércitos do Deus vivo. 37 Disse mais Davi: O SENHOR me
livrou das garras do leão e das do urso; ele me livrará das mãos
deste filisteu. Então, disse Saul a Davi: Vai-te, e o SENHOR seja
contigo.
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38 Saul vestiu a Davi da sua armadura, e lhe pôs sobre a cabeça
um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. 39 Davi
cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois
jamais a havia usado; então, disse Davi a Saul: Não posso andar
com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si.
40 Tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si cinco pedras
lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor, que trazia, a saber,
no surrão; e, lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao
filisteu.
41 O filisteu também se vinha chegando a Davi; e o seu
escudeiro ia adiante dele. 42 Olhando o filisteu e vendo a Davi, o
desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência.
43 Disse o filisteu a Davi: Sou eu algum cão, para vires a mim
com paus? E, pelos seus deuses, amaldiçoou o filisteu a Davi.
44 Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne
às aves do céu e às bestas-feras do campo.
45 Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com
espada, e com lança, e com escudo; eu, porém, vou contra ti em
nome do SENHOR dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel,
a quem tens afrontado. 46 Hoje mesmo, o SENHOR te entregará
nas minhas mãos; ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres
do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo, às aves dos céus e às
bestas-feras da terra; e toda a terra saberá que há Deus em Israel.
47 Saberá toda esta multidão que o SENHOR salva, não com
espada, nem com lança; porque do SENHOR é a guerra, e ele
vos entregará nas nossas mãos.
48 Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi,
este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro
ao filisteu. 49 Davi meteu a mão no alforje, e tomou dali uma
pedra, e com a funda lha atirou, e feriu o filisteu na testa; a pedra
encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra.
50 Assim, prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e
com uma pedra, e o feriu, e o matou; porém não havia espada na
mão de Davi.
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51 Pelo que correu Davi, e, lançando-se sobre o filisteu, tomoulhe a espada, e desembainhou-a, e o matou, cortando-lhe com ela
a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram.
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Questões para Estudo: Fé
1 Samuel 17:4-9, 32-51
Introdução:
A fé tem sido demonstrado por toda a Palavra de Deus, tanto no
Antigo e Novo Testamento, muitas pessoas que seguiram o
Senhor inteiramente, realizando fielmente Sua vontade. Certas
situações pareciam difícil ou mesmo impossível, mas o Senhor
demonstrou fidelidade a todos eles. Noé construiu uma arca,
Deus o salvou e a toda sua família; Abraão, que partiu para uma
terra desconhecida, Deus o fez uma grande nação; Moisés, que
desafiou a Faraó, Deus o usou para libertar todos os filhos de
Israel do Egito. Toda vez que Deus chamou alguém para ser
Seus servos e ir a frente de uma tarefa antes, o Senhor cumpriu
sua promessa! Esta fé não é cega, não é irracional ou sem
fundamento, mas é uma segurança e uma certeza no poder do
Senhor e Sua fidelidade. Como vimos, Ele opera no passado e
sempre continuará a trabalhar no futuro.
Objetivos:
Conhecimento – Entender que não há nada melhor para
colocar nossa fé do que no Deus imortal, eterno e todopoderoso. Ele é poderoso para nos salvar, e é a nossa
fortaleza e força para sempre. Perceber que colocar nossa fé
em qualquer outra coisa seria colocá-la em algo que vai
falhar e se desintegrar, mas que a fé no Senhor Deus vai
durar para sempre.
Atitude – Acreditar na presença do Senhor que sempre está
a nos proteger. Acreditar e ter a coragem de viver pela fé e
não por vista.
Ações – Viver com fé no Senhor Deus Todo-Poderoso,
sabendo que Ele tudo sustenta nas palmas das Suas mãos e é
mais do que capaz de nos fortalecer.
Versos para Memorizar:
Hebreus 11:1, 6 “Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a
convicção de fatos que se não vêem. De fato, sem fé é
impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele
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que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna
galardoador dos que o buscam.”
Textos para Estudo:
Josué 1:9; Salmos 18; Habacuque 2:4; Lucas 7:1-10; 17:6;
Romanos 4:1-9; 10:17; 1 Coríntios 16:13, 1 Timóteo 4:12;
Hebreus 11
Explorando o Texto:
1. Quem saiu do acampamento dos filisteus para enfrentar
os israelitas? Qual sua descrição? (1 Samuel 17:4. Um
gigante chamado Golias, que era mais de nove metros de
altura saiu para enfrentar o exército de Israel, Ele foi
equipado com um capacete de bronze, uma camada de
armadura de escamas de bronze, caneleiras de bronze
para as pernas, um dardo de bronze ao redor. costas, e
um escudeiro a sua frente.)
2. Qual foi o ultimato que Golias deu ao povo de Israel?
(1 Samuel 17:8-9. Golias desafiou as tropas de Israel
dizendo-lhes para apresentarem alguém afim de lutar
com ele, homem a homem, os filisteus serviriam a
Israel, se vencessem Golias; os israelitas serviria aos
filisteus, se a vitória fosse de Golias.)
3. Qual foi a resposta de Davi ao desafio de Golias?
(1 Samuel 17:32. Davi disse ao rei Saul: "Ninguém
desanime por causa desse filisteu; teu servo irá e pelejará
contra ele".)
4. Como Saul reage à proposta de Davi? (1 Samuel 17:33.
Saul disse a Davi que ele era apenas um jovem e não
seria capaz de lutar contra um homem como aquele
filisteu.)
5. O que Davi contou a Saul sobre suas lutas do passado,
como pastor de ovelhas? (1 Samuel 17:34-37. Davi
contou a Saul que ele lutou contra um leão e um urso,
quando eles viriam devorar uma das ovelhas do rebanho
e que o Senhor os entregou a Davi, ele continuou a
lembrar a Saul que se Deus foi capaz de livrá-lo de tais
coisas no passado, certamente também seria agora.)
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6. Por motivo Davi disse que o filisteu seria como o leão e
o urso que ele havia matado? (1 Samuel 17:36. Golias
seria morto da mesma forma, pois ele havia afrontado o
exército do Deus vivo.)
7. Depois que Saul disse a Davi que ele poderia lutar, como
Saul tentou preparar Davi? (1 Samuel 17:37-39. Saul
tentou equipar Davi e vestiu nele a sua própria túnica,
colocou uma armadura sobre ele e um capacete de
bronze em cabeça.)
8. Qual foi a reação de Davi a tentativa de Saul de lhe
vestir uma armadura? (1 Samuel 17:39. Ele não estava
acostumado com elas e assim disse a Saul que ele não
poderia usá-las.)
9. Qual arma Davi levou com ele para enfrentar a Golias?
(1 Samuel 17:40. Davi levou com ele cinco pedras lisas
do ribeiro, sua bolsa e seu estilingue.)
10. Quando Golias olhou para Davi e vi que ele era apenas
um menino corado, qual foi seu pensamento em relação
a ele? (1 Samuel 17:42. Ele o desprezou.)
11. Como Golias verbalizou esse desprezo por Davi?
(1 Samuel 17:43-44. Ele amaldiçoou a David pelos seus
deuses e disse que iria dar a sua carne às aves do céu e as
bestas do campo.)
12. Que comparação podemos fazer entre o objeto da
confiança de Davi e o objeto da confiança de Golias?
(1 Samuel 17:45. Davi salientou que Golias estava
lutando espada, lança e dardo, mas que ele estava
lutando em nome do Senhor Deus Todo-Poderoso).
13. De que forma Davi demonstra sua confiança em Deus?
(1 Samuel 17:46-47. Davi diz a Golias que o Senhor iria
entregá-lo a ele, Davi olhou para a fidelidade do
Senhor.)
14. Qual motivação tinha Davi para derrotar Golias?
(1 Samuel 17:46-47. Davi diz que o Senhor entregaria
Golias em suas mãos para que o mundo todo saiba que
existe um Deus em Israel, e a batalha é do Senhor.)
15. De que forma Davi abordou a Golias? (1 Samuel 17:48.
Davi correu ao seu encontro.)
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16. Como Davi derrotou / matou Golias? (1 Samuel 17:49.
Davi pegou uma pedra de sua bolsa e atirou-a em Golias
Ela pegou na testa, atingindo sua cabeça, ele então, caiu
de bruços no chão.)
17. Qual foi a reação do exército filisteu depois de ver que
Davi havia cortado a cabeça de seu herói de guerra?
(1 Samuel 17:51. Todo o exército filisteu fugiu.)
Questões para Discussão:
1. O que precisa ser a nossa resposta quando somos
confrontados com uma tarefa imensa e assustadora /
problema na nossa frente?
2. O coração que devemos ter quando somos colocados em
uma circunstância para mostrar a fé? (1 Samuel 17:32)
[Não devemos perder o ânimo, mas para ser ousado e
corajoso como nós vamos em frente.]
3. Como aqueles que nos rodeiam responder às vezes
quando nos vêem sair na fé? Qual deve ser a nossa
resposta a eles? (1 Samuel 17:33) [Muitas vezes, quando
os que nos rodeiam nos ver sair na fé que eles
respondem com hesitação e incerteza. No entanto, não
podemos deixar que isso seja um impedimento para nós,
devemos em primeiro lugar e foremostly ouvir a Deus
diante dos homens.]
4. O que podemos olhar no passado para solidificar a nossa
fé no Senhor para o futuro? (1 Samuel 17:34-37)
[Podemos olhar para o passado para os momentos em
que Deus tem sido fiel a nós no passado como um
lembrete de ativos que Ele cuida de nós e é capaz de
voltar a ser fiel a nós.]
5. Quais são alguns momentos que você tem visto a
fidelidade do Senhor para você no passado?
6. O que nós vemos que Saul estava colocando fé em?
(1 Samuel 17:37-39) [fé de Saul estava no posses
materiais e nas coisas em torno dele que ele pensou que
iria salvá-lo e outros.]
7. Que tipo de fé que estamos mostrando em Deus, quando
nós confio nele, mas decide fazer backup muitos planos
para o caso de seu plano não dá certo? [Estamos
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8.

9.

10.

11.
12.

mostrando que nós não estamos realmente confiar nele
em tudo, mas estamos confiantes em nossa capacidade e
habilidade de discernir a situação melhor do que Deus.]
Qual foi a característica da fé de Davi? (1 Samuel 17:3940, 46-47) [Davi não estava preocupado com as coisas
físicas em torno dele e que ele poderia vir com isso faria
mais sentido, mas sim Ele confiou no Senhor, ser capaz
de usá-lo como ele era fazer a vontade do Senhor.]
Quem é o Senhor capaz de usar como o Seu instrumento
para a revelação de sua glória? (1 Samuel 17:42) [O
Senhor é capaz de usar todos os homens, não importa
sua idade ou capacidade física, a fim de fazer grandes
coisas para Ele, quando a sua confiança está fixado
nele.]
Cuja glória foi David vivendo / lutando? (1 Samuel
17:46-47) [David foi viver para a glória de Deus, para
que o mundo inteiro sabe que há um Deus em Israel.]
Cuja glória que você está vivendo em sua própria vida?
De que maneira devemos abordagem que o Senhor
colocou diante de nós a fazer? (1 Samuel 17:48)
[Deveríamos correr rapidamente para enfrentá-lo e
abordá-lo com prontidão.]
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