Treinamento
Bíblico Oral
Manual do Professor
Volume 6

1

Todos os direitos reservados pelo Ambassador Institute.
Proibida a reprodução total ou parcial desta obra, de qualquer
forma ou por meio eletrônico, mecânico, inclusive
por meio de processos xerográficos, sem permissão expressa
do editor (Lei n◦ 9.610, de 19.02.98).
Primeira edição – 2011
Impresso no Brasil
Tradução e Edição
Anilton Oliveira da Silva
Equipe do Ambassador Institute

Contatos:
Brasil:
vemsemear@gmail.com
Estados Unidos:
www.ambassadorinstitute.org
ambassador@aflc.org

Todas as passagens Bíblicas
foram extraídas daVersão
traduzida por João Ferreira de Almeida.
Revista e Atualizada no Brasil. 2 ed.
Barueri – SP: Sociedade Bíblica do Brasil,
1993. RA®.

2

INSTITUTO EMBAIXADOR

Treinamento
Bíblico Oral
Manual do Professor
Volume 6

3

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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71. Adoração
João 4:4-26
João 4
4 E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria.
5 Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto
das terras que Jacó dera a seu filho José. 6 Estava ali a fonte de
Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por
volta da hora sexta.
7 Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus:
Dá-me de beber. 8 Pois seus discípulos tinham ido à cidade para
comprar alimentos. 9 Então, lhe disse a mulher samaritana:
Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher
samaritana (porque os judeus não se dão com os samaritanos)?
10 Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus e quem é o
que te pede: dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água
viva. 11 Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que a tirar,
e o poço é fundo; onde, pois, tens a água viva? 12 És tu,
porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço,
do qual ele mesmo bebeu, e, bem assim, seus filhos, e seu gado?
13 Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede;
14 aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais
terá sede; pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma
fonte a jorrar para a vida eterna. 15 Disse-lhe a mulher: Senhor,
dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise
vir aqui buscá-la.
16 Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá; 17 ao que
lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus:
Bem disseste, não tenho marido; 18 porque cinco maridos já
tiveste, e esse que agora tens não é teu marido; isto disseste com
verdade.
19 Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. 20 Nossos
pais adoravam neste monte; vós, entretanto, dizeis que em
Jerusalém é o lugar onde se deve adorar.
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21 Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem,
quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai.
22 Vós adorais o que não conheceis; nós adoramos o que
conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. 23 Mas vem a
hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o
Pai em espírito e em verdade; porque são estes que o Pai procura
para seus adoradores. 24 Deus é espírito; e importa que os seus
adoradores o adorem em espírito e em verdade.
25 Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado
Cristo; quando ele vier, nos anunciará todas as coisas.
26 Disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu que falo contigo.
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Questões para Estudo: Adoração
João 4:4-26
Introdução:
A adoração é muitas vezes confundido com o primeiro de 15-30
minutos de um serviço de domingo, quando a congregação reúne
em um momento de cantar e louvar ao Senhor. No entanto, a
adoração é muito mais, a adoração é um estilo de vida. Ele não
consiste apenas de levantar nossas vozes em louvor a Deus, mas
também gira em torno de qualquer outra faceta da nossa relação
com ele, nossa interação com aqueles que nos rodeiam, ea
maneira como vivemos nossas vidas no dia-a-dia. Adoração é a
dedicação de tudo em nossas vidas para o Senhor em que nós
dirigimos toda a atenção em todas as circunstâncias para ele.
Com isto em mente, devemos ver a nossa vida mais de perto
como tudo na nossa vida é para trazer honra e glória a Deus, pois
estamos completando a obra que Ele colocou diante de nós a
fazer! (João 17:4) Portanto, tudo o que fazemos, podemos fazer
tudo ao Senhor como um ato de adorar-vos.
Objetivos:
Conhecer – Para entender o que não é parte periódica culto
de nossa vida, mas sim um estilo de vida para nós adotar e
viver. Reconhecer a importância de trazer glória e honra ao
Senhor em tudo que fazemos em nossas vidas.
Atitude – Para humilhar-vos ao Senhor quando deixamos de
procurar receber a honra ea glória das coisas de nossas vidas,
mas sim adoptar uma nova Atitude através do Espírito Santo,
onde destacamos as pessoas a Deus.
Ações – Para viver nossas vidas para o Senhor em todas as
facetas de nossas vidas: no nosso relacionamento com Ele,
com os outros e no nosso dia-a-dia tarefas e ambições.
Versos para Memorizar:
Colossenses 3:15-17 “Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso
coração, à qual, também, fostes chamados em um só corpo; e
sede agradecidos. Habite, ricamente, em vós a palavra de Cristo;
instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria,
louvando a Deus, com salmos, e hinos, e câ
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nticos espirituais, com gratidão, em vosso coração. E tudo o que
fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do
Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai.”
Hebreus 10:25 “Não deixemos de congregar-nos, como é
costume de alguns; antes, façamos admoestações e tanto mais
quanto vedes que o Dia se aproxima.”
Textos para Estudo:
Salmo 150; João 4:23-24; Atos 2:42-48; 16:13-33; Efésios 5:1922; Colossenses 3:12-17; Hebreus 10:19-25
Explorando o Texto:
1. Onde estava Jesus na sua jornada como ele parou por
poço de Jacó, em Sicar? (João 4:4-6. Jesus estava em
Samaria no seu caminho que atravessem).
2. Por que Jesus parar pelo bem que ele foi na sua viagem?
(João 4:6. Ele parou perto do poço ao longo do caminho,
porque ele estava cansado.)
3. O que Jesus pede a mulher samaritana quando ela cam
ao poço para tirar água? (João 4:7. Jesus perguntou à
mulher samaritana que veio para o bem, se ela poderia
dar-lhe uma bebida.)
4. Qual foi a resposta da mulher a pergunta de Jesus para
um copo de água? (João 4:9. Ela notou a diferença entre
ela e Jesus, principalmente que ela era uma mulher
samaritana e que ele era um judeu. Assim, ela ficou
intrigada como ele poderia pedir-lhe uma bebida.)
5. Por que havia uma distinção que foi feita entre os fundos
dos judeus versus a samaritana? (João 4:9. Não foi uma
distinção que a mulher fez como os judeus não se
associar com os samaritanos.)
6. O que faz Jesus dizer à mulher que tem e poderia dar a
ela se ela teria perguntado? (João 4:10. Jesus diz à
mulher que ele lhe teria dado água viva, se ela deveria
ter perguntado para ele.)
7. O que Jesus queria dizer à mulher a respeito da água que
ela iria tirar do poço? (João 4:13. Jesus disse à mulher
que, se alguém bebeu a água do poço, que seria na
verdade sede.)
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8. Como Jesus descreve essa água viva que ele daria?
(João 4:14. Jesus disse à mulher que quem bebeu da
água viva que nunca mais terá sede e que se tornaria uma
fonte que jorra para a vida eterna.)
9. O que era "A resposta de Jesus à mulher quando ela lhe
pediu um pouco da água viva, para que ela não teria
vindo para manter o bem para tirar água? (João 4:15-16.
Jesus disse-lhe para ir e chamá-la marido e volta).
10. O que Jesus disse à mulher para lhe mostrar que Ele é
quando ela responde dizendo que ela não tem marido?
(João 4:17-18. Jesus disse à mulher que ela estava certa
em dizer que ela não tinha marido, como ela tinha cinco
anteriormente e que o homem estava agora não foi com
o marido.)
11. O que Jesus disse a mulher sobre adoração? (João 4:21.
Jesus estava dizendo que viria um tempo onde já não
adoram em uma montanha ou em um lugar selecionado,
mas que os verdadeiros adoradores de Deus a adoração
que o Pai em espírito e em verdade.)
12. Porque é que os adoradores de Deus, a adoração em
espírito e em verdade? (João 4:23-24. Os adoradores de
Deus o adorem em espírito e em verdade de Deus é
espírito, e esses são os adoradores que o Pai procura.)
13. O que Jesus disse a mulher samaritana sobre a sua
identidade quando ela disse que sabia que o Messias
estava chegando? (João 4:26. Jesus declarou-lhe que ele
era o Messias que estava para vir.)
.
Questões para Discussão:
1. Quais foram alguns dos tabus culturais que Jesus estava
quebrando, conversando com a mulher samaritana?
(João 4:9) [Não só era Jesus falando com a samaritana
como um homem com uma mulher que era incomum,
mas também que Jesus era um judeu falando de um
samaritano, que era normalmente visto como um
outsider.]
2. Como é que Jesus escolheu para se relacionar com
alguém de um fundo muito diferente do dele? (João 4:714) [Jesus escolhe para se relacionar com a mulher
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3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

samaritana, usando muito normal e comum coisas em
torno dele (ou seja, água) para expressar as verdades de
Deus eo reino dos céus.]
O que ele oferece à mulher samaritana? (João 4:10, 14)
[Jesus explica para a mulher que Ele é capaz de oferecer
a ela água viva que brota para a vida eterna.]
Quem são alguns daqueles que o cercam em sua vida
que você precisa estar chegando a? Como você pode
pedir para comunicar eficazmente com eles?
O que é adoração? [Para louvar, adorar, honrar e
respeitar a Deus em nossas palavras e ações.]
Quem é culto a incluir? Caso haja qualquer distinção ou
discriminação? (João 4:9) Culto [é algo que deve incluir
o homem ea mulher de qualquer raça ou origem, uma
vez que Cristo, todos nós somos para além de um corpo.]
Que motivos temos para adorar o Senhor Deus? (João
4:13-19) [Temos muitas razões para adorar e louvar o
Senhor Deus, principalmente para a nossa salvação (vida
eterna), e também por seu caráter, que Ele é um Deus
que é Onisciente, Todo-Poderoso, e EverywherePresente.]
Será que isso importa em que lugar que vamos
encontrar? Por quê? (João 4:21) [O lugar não importa
como Deus é Espírito, e não é limitado pelo templos
feitos por mãos humanas, mas é onipresente e, portanto,
pode ser louvado e adorado em todo lugar.]
O motivo é que Jesus nos dá nesta passagem do porquê
devemos louvar e adorá-Lo? (João 4:26) [Como Jesus
afirmou claramente que Ele era o Messias que estava
para vir, podemos adorar e adorá-Lo como Aquele que
veio para nos salvar dos nossos pecados.]
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72. Estudo Bíblico
A Igreja Dispersas e Estrada de Damasco
Atos 11:19-26; Lucas 24:13-32
Atos 11
19 Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que
sobreveio a Estêvão se espalharam até à Fenícia, Chipre e
Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente
aos judeus. 20 Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de
Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos,
anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. 21 A mão do
Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao
Senhor.
22 A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que
estava em Jerusalém; e enviaram Barnabé até Antioquia.
23 Tendo ele chegado e, vendo a graça de Deus, alegrou-se e
exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem
no Senhor. 24 Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e
de fé. E muita gente se uniu ao Senhor.
25 E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo; 26 tendo-o
encontrado, levou-o para Antioquia. E, por todo um ano, se
reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em
Antioquia, foram os discípulos, pela primeira vez, chamados
cristãos.
Lucas 24
13 Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma
aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém sessenta estádios.
14 E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas.
15 Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio
Jesus se aproximou e ia com eles. 16 Os seus olhos, porém,
estavam como que impedidos de o reconhecer.
17 Então, lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa e
de que ides tratando à medida que caminhais?

17

E eles pararam entristecidos. 18 Um, porém, chamado Cleopas,
respondeu, dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado
em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias?
19 Ele lhes perguntou: Quais?
E explicaram: O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era
varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de
todo o povo, 20 e como os principais sacerdotes e as nossas
autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o
crucificaram. 21 Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia
de redimir a Israel; mas, depois de tudo isto, é já este o terceiro
dia desde que tais coisas sucederam. 22 É verdade também que
algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam,
tendo ido de madrugada ao túmulo; 23 e, não achando o corpo de
Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais
afirmam que ele vive. 24 De fato, alguns dos nossos foram ao
sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres;
mas não o viram.
25 Então, lhes disse Jesus: Ó néscios e tardos de coração para
crer tudo o que os profetas disseram! 26 Porventura, não
convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? 27 E,
começando por Moisés, discorrendo por todos os Profetas,
expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as
Escrituras.
28 Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele
menção de passar adiante. 29 Mas eles o constrangeram,
dizendo: Fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E
entrou para ficar com eles.
30 E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão,
abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu; 31 então, se lhes
abriram os olhos, e o reconheceram; mas ele desapareceu da
presença deles. 32 E disseram um ao outro: Porventura, não nos
ardia o coração, quando ele, pelo caminho, nos falava, quando
nos expunha as Escrituras?
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Questões para Estudo: Estudo Bíblico
Atos 11:19-26; Lucas 24:13-32
Introdução:
A Palavra de Deus, que nos foram confiadas para o nosso
crescimento espiritual e da formação, muitas vezes é abandonado
e degradado em nossas vidas como crentes. No nosso dia-a-dia a
pé ao longo da vida, nós, como cristãos, muitas vezes parecem
encontrar muitas outras coisas que ocupam nosso tempo, energia
e concentração ao longo do dia, além das coisas de Deus. Em
resposta a estes vários fatores, vamos começar a tentar contar
com a nossa própria sabedoria e conselhos para a vida em vez de
procurar a Palavra de Deus para estar influenciando nos
continuamente e lançar luz sobre as circunstâncias de nossa vida.
No entanto, descobrimos que o conselho ea sabedoria do mundo
é limitado e muitas vezes é "pecado / self-motivated", que acaba
por conduzir a um eventual fracasso, se levados a bom termo. A
Bíblia, por outro lado, são as palavras de Deus, não sujeitas a
erro e sem defeito. Suas palavras nunca desaparecem e são
imutáveis em sua precisão e aplicabilidade ao longo do tempo.
Portanto, é essencial para nós, como cristãos, a ser diligente no
estudo da Palavra de Deus e permitindo que ele seja uma luz
para "os nossos pés, e luz para o nosso caminho" (Salmo
119:105).
Objetivos:
Conhecer – Para entender o que a Palavra de Deus serve para
ser o nosso espelho, meio-fio, e guia para a vida --- como
nos mostra o nosso pecado ea necessidade de Deus, que nos
mantém no caminho que estamos a caminhar no e leva-nos
ao longo o caminho para um relacionamento com Jesus
Cristo! Para perceber que sem um estudo diligente da Bíblia
e da aplicação do mesmo, estamos perdidos e abandonando a
avenida muito mais freqüentemente Deus escolhe para se
comunicar conosco.
Atitude – Para desenvolver um coração que vê a Palavra de
Deus como pão de cada dia e que a fome seria para.
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Ações – Para reservar tempo para gastar com prioridade a
Deus e meditar em Sua Palavra e Sua vontade para nossas
vidas
Versos para Memorizar:
Salmos 119:9-11 “De que maneira poderá o jovem guardar puro
o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. De todo o
coração te busquei; não me deixes fugir aos teus mandamentos.
Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti.”
Mateus 4:4 “Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de
pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca
de Deus.”
Textos para Estudo:
Josué 1:8; Salmo 42:1; 119:9-11; Mateus 4:1-11; Lucas 4:1-12;
Atos 17:11; 2 Timóteo 3:16-17; Hebreus 4:12
Explorando o Texto:
1. Por que os crentes estavam viajando até à Fenícia,
Chipre e Antioquia? (Atos 11:19. Os cristãos foram
espalhando como um resultado da perseguição em
conexão com Stephen).
2. Quais foram os crentes a fazer como eles foram enviados
dispersos por causa da perseguição? (Atos 11:19. Eles
estavam dizendo a mensagem de Jesus Cristo).
3. Quem eram os receptores da mensagem que estava
saindo dos fiéis que tinham viajado até à Fenícia, Chipre
e Antioquia? (Atos 11:19. Os judeus foram os
destinatários da mensagem sair dos fiéis)
4. O que era diferente sobre os homens de Chipre e de
Cirene? (Atos 11:20. Eles foram a Antioquia e
começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as
boas notícias sobre o Senhor Jesus).
5. Mão de quem estava com os homens de Chipre e de
Cirene, que foi para a Antioquia? (Atos 11:21. A mão do
Senhor estava com eles)
6. Qual foi o resultado da mão do Senhor apoiar os
homens, em Antioquia? (Atos 11:21. Um grande número
de pessoas que acreditaram e se converteram ao Senhor.)
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7. Onde é que a notícia de chegar a este e qual foi a
resposta de quem ouviu falar? (Atos 11:22. Notícias da
obra em Antioquia chegaram a igreja em Jerusalém e
mandaram Barnabé a Antioquia)
8. O que testemunha Barnabé em Antioquia, quando ele
chegou lá? (Atos 11:23. Ele viu a evidência da graça de
Deus)
9. Em "observações Barnabé, o que ele fez incentivar as
pessoas com que ele deixou? (Atos 11:23. Ele exortou a
todos a permanecerem fiéis ao Senhor com todo o
coração.)
10. Como é o caráter de Barnabé descrita? (Atos 11:24. Ele
era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé)
11. Qual foi o resultado da "presença Barnabé em Antioquia
e seu incentivo para que as pessoas de lá? (Atos 11:24.
Um grande número de pessoas que foram trazidos para o
Senhor.)
12. Por que Barnabé vai procurar Saul? (Atos 11:25-26. Para
trazer de volta a Antioquia, para ajudar no ministério)
13. O que Barnabé e Saulo se em Antioquia, e quanto tempo
eles permanecem lá? (Atos 11:26. Para o curso de um
ano inteiro Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e
ensinou um grande número de pessoas.)
14. O primeiro aconteceu em Antioquia? (Atos 11:26. Os
crentes foram primeiramente chamados de cristãos em
Antioquia.)
15. Quais foram os dois seguidores de Jesus fazendo o que
eles estavam caminhando para a aldeia chamada Emaús?
(Lucas 24:13-14. Eles estavam conversando uns com os
outros sobre tudo o que tinha acontecido [ie. Em relação
à morte] Jesus.)
16. O que aconteceu enquanto eles estavam conversando e
discutindo tudo o que tinha acontecido? (Lucas 24:15. O
próprio Jesus aproximou-se e caminhou junto com eles.)
17. Porque não os dois seguidores de Jesus reconhecê-Lo?
(Lucas 24:16. Eles não perceberam Jesus como eles
foram impedidos de reconhecê-lo.)
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18. O que Jesus pede que os dois homens que Ele se juntou a
eles? (Lucas 24:17. O que vocês estão discutindo juntos,
como você caminhar?)
19. O que havia de resposta física à pergunta Jesus? (Lucas
24:17. Eles pararam e os seus rostos eram tristes.)
20. O que é a única coisa que Cleopas pode pensar que
explicaria por que o estrangeiro (Jesus) não saberia o que
estava acontecendo naqueles dias? (Lucas 24:18.
Cleopas assumido que Jesus era apenas um visitante a
Jerusalém e não estava familiarizado com o que vinha
acontecendo.)
21. Como é que Cleopas descrever Jesus? (Lucas 24:19. Ele
era um profeta poderoso em obras e palavras diante de
Deus e todas as pessoas.)
22. O que Cleopas disse que esperava cerca de Jesus?
(Lucas 24:21. que Jesus seria aquele que iria redimir
Israel)
23. Qual foi a coisa surpreendente que Cleopas diz a Jesus
que tinha acontecido naquele dia? (Lucas 24:22-24.
Algumas de suas mulheres e seus companheiros foram
ao sepulcro e verificaram que ele estava vazio e que as
mulheres tinham visto uma visão de anjos, que disse que
Jesus estava vivo.)
24. O que era a resposta de Jesus aos dois homens
caminhando para Emaús? (Lucas 24:25. "Como você é
tolo, e como tardos de coração para crer tudo o que os
profetas falaram. Não foi o Cristo tem de sofrer essas
coisas para entrar na sua glória?")
25. O que Jesus queria continuar a fazer com eles,
começando por Moisés e todos os profetas? (Lucas
24:27. Ele explicou-lhes o que foi dito em todas as
Escrituras concernentes a Si próprio.)
26. O que Jesus fez, quando eles se aproximaram da aldeia
para onde iam? (Lucas 24:28. Jesus agiu como se fosse
mais longe.)
27. Por que Jesus finalmente ir para ficar com eles? (Lucas
24:29. Eles insistiram muito com ele, dizendo que era
quase noite.)
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28. O que aconteceu enquanto eles estavam na mesa e Jesus
tomou o pão, deu graças, partiu-o e começou a dar-lhes?
(Lucas 24:31. Seus olhos se abriram e eles o
reconheceram, mas Ele desapareceu da vista deles.)
29. Qual foi sua reação ao outro depois de Jesus desapareceu
de diante deles? (Lucas 24:32. Eles perceberam que os
seus corações haviam sido queima dentro deles que
Jesus tinha falado com eles e abriu as Escrituras com
eles.)
Questões para Discussão:
1. Em que situações devemos estar na Palavra de Deus e
compartilhá-lo com outras pessoas? (Atos 11:19-20;
Lucas 24:27) [Qualquer situação que deve ser um tempo
para a Palavra de Deus e compartilhar com os outros. Se
você está andando na rua ou em uma terra estranha, a
Palavra de Deus é aplicável em todas as circunstâncias.]
2. Quando dificuldades vêm, de que forma podemos usálos para a glória de Deus? (Atos 11:19-21) [Nós
podemos usar as dificuldades para apontar as pessoas a
Jesus Cristo eo amor de Deus, como nós busquemos a
Sua face e colocar nossa confiança nEle durante os
tempos difíceis.]
3. Quem é a mensagem do Senhor deveria ser enviado
para? (Atos 11:19-21) [A mensagem do Senhor é para
todos os homens, judeus e gregos. O que quer que seu
fundo é, você precisa conhecer Jesus e ter um
relacionamento pessoal com ele.]
4. Cujo poder que precisamos para ter certeza de que
vamos nos? (Atos 11:21) [Como cristãos, precisamos ter
certeza de que estamos indo no poder do Senhor em nós
mesmos como somos fracos e frágeis.]
5. Quando uma pessoa se torna um cristão, e há uma
mudança ou um ponto de viragem na sua vida, aceitando
Cristo, qual deve ser a observação das pessoas ao seu
redor? (Atos 11:22, 26) [A mudança deve ser evidente
para aqueles ao seu redor para que eles sejam os que
chamá-lo cristão (como Cristo) pelo seu Ações em vez
de sua profissão.]
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6. As pessoas podem dizer que você tenha sido alterado e
que Deus se transformou em torno de você? O que eles
vêem em sua vida?
7. De que maneira podemos ser permanecendo fiel ao
Senhor com todo o nosso coração? (Atos 11:23)
[Mantemo-nos fiéis ao Senhor por estar comprometido
com a Sua Palavra e tornando o tempo para o Senhor
todos os dias.]
8. O que significa ser cheio do Espírito Santo? [Que o
Espírito Santo está vivendo dentro de você e trabalhando
através de você por causa da sua glória.]
9. O que é essencial para ter ao nosso lado no ministério à
medida que avançamos? (Atos 11:25-26) [É essencial ter
uma pessoa que está trabalhando com você no ministério
para incentivá-lo pelo caminho na tarefa pela frente.]
10. Você tem olhos para ver Jesus trabalhando em torno de
você na sua vida? Como chegamos a reconhecer Jesus
mais e mais? (Lucas 24:32) [Chegamos a reconhecer
Jesus mais e mais por estar na Palavra de Deus e
conhecer a natureza de Cristo.]
11. Quem faz o ponto a Escritura, tanto do Antigo e do
Novo Testamento? (Atos 11:27) [O ponto Escrituras
Jesus; tanto no Antigo Testamento, apontando para a
frente e agora o Novo Testamento que aponta de volta
para]
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73. Oração
O Pai Nosso
Mateus 6:5-15; Salmos 54
Mateus 6
5 E, quando orardes, não sereis como os hipócritas; porque
gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para
serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já
receberam a recompensa. 6 Tu, porém, quando orares, entra no
teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em
secreto; e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. 7 E,
orando, não useis de vãs repetições, como os gentios; porque
presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. 8 Não vos
assemelheis, pois, a eles; porque Deus, o vosso Pai, sabe o de
que tendes necessidade, antes que lho peçais.
9 Portanto, vós orareis assim:
Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu
nome; 10 venha o teu reino; faça-se a tua vontade, assim
na terra como no céu; 11 o pão nosso de cada dia dá-nos
hoje;12 e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós
temos perdoado aos nossos devedores; 13 e não nos
deixes cair em tentação; mas livra-nos do mal {pois teu é
o reino, o poder e a glória para sempre. Amém}!
14 Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também
vosso Pai celeste vos perdoará; 15 se, porém, não perdoardes aos
homens {as suas ofensas}, tampouco vosso Pai vos perdoará as
vossas ofensas
Salmos 54
1 Ó Deus, salva-me, pelo teu nome, e faze-me justiça, pelo teu
poder.
2 Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da
minha boca.
3 Pois contra mim se levantam os insolentes, e os violentos
procuram tirar-me a vida; não têm Deus diante de si.
4 Eis que Deus é o meu ajudador, o SENHOR é quem me
sustenta a vida.
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5 Ele retribuirá o mal aos meus opressores; por tua fidelidade dá
cabo deles.
6 Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios; louvarei o teu
nome, ó SENHOR, porque é bom.
7 Pois me livrou de todas as tribulações; e os meus olhos se
enchem com a ruína dos meus inimigos.
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Questões para Estudo: Oração
Mateus 6:5-15; Salmos 54
Introdução:
A oração é uma parte essencial da vida do crente, uma vez que
serve como nosso modo de comunicação com Deus TodoPoderoso. Como Davi, podemos invocar o Senhor em qualquer
tempo, lugar ou circunstância, e podemos saber que Ele nos ouve
e é fiel a nós. Mesmo que a oração não é uma coisa complexa,
muitas vezes nós, como cristãos parecem ter dificuldade em
entender que a oração é simplesmente nós a falar com Deus.
Tentamos usar palavras grandes e luxuosos em nossas orações ao
som importante ou "digno" o suficiente para falar com Deus. No
entanto, Deus só quer que sejamos em comunicação com Deus
como Ele é nosso Pai Celestial e somos Seus filhos e filhas.
Mesmo os discípulos lutado com este conceito de oração e falar
com o Pai Celestial como eles vieram a Jesus e lhe pediu para
ensiná-los a orar. Assim, Jesus deu-lhes um exemplo de como
orar para servir como uma ferramenta e guia para eles e também
para nós, vamos ao Senhor em oração.
Objetivos:
Conhecer – Para compreender a necessidade da oração em
nossa vida e da ligação direta que temos com Deus através
dele. Para chegar a perceber que, como resultado da oração
somos capazes de chegar diante de Deus a qualquer hora e
em qualquer lugar para agradecer e trazer as nossas
necessidades diante Dele! Para vir a entender que nós, como
cristãos devem continuar em oração e não desistir.
Atitude – Acreditar que o nosso Deus é capaz de fazer mais
do que poderíamos pedir ou imaginar, ter o espírito de fé e
confiança no trabalho do Senhor em relação aos nossos
pedidos que estão em sintonia com Sua perfeita vontade. ‘
Ações – Reservar um tempo regular em nossa vida diária de
oração e comunitária com Deus, para vir diante do Senhor
em oração fervorosa, sabendo que Ele nos ouve e que Ele
recompensa aqueles que o buscam.
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Versos para Memorizar:
2 Crônicas 7:14 “Se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus
caminhos, então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados
e sararei a sua terra.”
Mateus 7:7 “Pedi, e dar-se-vos-á; buscai e achareis; batei, e
abrir-se-vos-á.”
Textos para Estudo:
2 Crônicas 7:14; Jeremias 33:3; Mateus 7:7-11; 21:20-22; Lucas
18:1-5; Efésios 3:20; 1 Tessalonicenses 5:17; Hebreus 11:6;
Tiago 4:1-3; 5:14-22
Explorando o Texto:
1. Quando oramos, porque somos nós que não sejais como
os hipócritas? (Mateus 6:5. Nós não estamos a ser como
os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e
nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens.)
2. Como devemos orar? (Mateus 6:6. Estamos a entrar em
nosso quarto e fechar a porta, quando oramos ao nosso
Pai que é invisível).
3. Qual é a diferenciação entre a recompensa dos hipócritas
e homem de oração que Jesus descreve, em referência à
recompensa recebida? (Mateus 6:5-6. Os hipócritas já
receberam a sua recompensa como toda a gente tem
visto eles em oração, à vista, onde o homem de oração
que Jesus descreve receberá a sua recompensa do seu Pai
Celestial)
4. Por que não estamos a manter a balbuciar em nossas
orações, como os pagãos? (Mateus 6:7-8. Não devemos
ser homens e mulheres de balbuciando orações como o
Pai Celestial já sabe do que precisamos antes de pedir a
Ele).
5. Quais são os principais tópicos abordados no Lord's
Prayer que Jesus dá como um resumo e guia para Seus
discípulos? (Mateus 6:9-13. santificar o nome de Deus,
reconhecendo o seu reino ea vontade de ser superior,
nossas necessidades diárias, perdão, e para a proteção do
Senhor para nossas vidas.)
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6. Como estamos a abordar o Senhor Deus em nossas
orações? Que diferença faz se isso na vida do crente na
forma como olhamos para o nosso relacionamento com
Deus (Mateus 6:9. Nós devemos abordar o Senhor Deus
como nosso Pai. Isso deve revelar ao crente o laço
íntimo que temos em nosso relacionamento com o
Senhor e Sua vontade de ser intrinsecamente além de
nossas vidas e não para nós em cada momento de
necessidade.
7. Qual é a primeira petição muito na oração que o Senhor
dá aos seus discípulos? Por que isso é importante?
(Mateus 6:9. "Santificado seja o Seu Nome" é a primeira
petição em oração o Senhor que nos mostra a
necessidade ea importância de primeira e foremostly
louvando o nome do Senhor em nossa oração)
8. Qual é a segunda petição na oração que o Senhor dá aos
seus discípulos? Por que isso é importante? (Mateus
6:10. A segunda petição pede a vontade do Pai seja feita
na terra como no céu. Isto é importante para nós, como
crentes, não estamos a olhar para os nossos próprios
desejos e ambições pessoais a ser realizado nesta vida,
mas temos de estar procurando a vontade do Senhor para
ser feito o seu conhecimento do que é bom e necessário
ultrapassa em muito aquilo que poderíamos imaginar ou
no plano e de nós mesmos)
9. Qual é a terceira petição na oração que o Senhor dá aos
seus discípulos? Por que isso é importante? (Mateus
6:11. A terceira petição é "Dá-nos hoje o nosso pão de
cada dia" com o significado de ser que, como crentes,
temos a capacidade de vir antes de o Senhor Deus TodoPoderoso para apresentar nossos pedidos a Ele e pedirlhe para fornecer para nós. Aren Não para ser autosuficiente, mas Deus-suficientes)
10. Qual é a quarta petição na oração que o Senhor dá aos
seus discípulos? Por que isso é importante? (Mateus
6:12. A quarta petição é pedir ao Senhor que nos perdoe
as nossas dívidas [pecados], que é importante e
significativo, pois nos ajuda a perceber a nossa
verdadeira posição diante do Senhor como seres
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

humanos pecadores como nós estamos reconhecendo o
nosso pecado. Enquanto isso destina-se a humilhar-nos
também, ao mesmo tempo ajuda-nos a manter nossos
olhos sempre fixos em Deus Todo-Poderoso a-Um
poderoso tudo o que tira os pecados do mundo)
Qual é a quinta petição na oração que o Senhor dá aos
seus discípulos? Por que isso é importante? (Mateus
6:13. A quinta petição pede o Senhor não nos conduza a
tentação. Isto é muito essencial para a vida do crente,
uma vez que nos lembra de nossa luta contra o pecado e
como prevalente estamos a cair em pecado, das tentações
ao redor nós. Finalmente orienta-nos a olhar para o
Senhor para nos conduzir pelos caminhos da justiça e
proteger-nos das tentações do mundo que
constantemente nos rodeiam.)
Qual é o sexto pedido em oração que o Senhor dá aos
seus discípulos? Por que isso é importante? (Mateus
6:13. A sexta petição pede ao Senhor para nos livrar do
mal, que é o diabo. Pedimos para o livramento do
Senhor, como percebemos o poder do nosso adversário e
que, em nossas próprias forças não somos capazes de
derrotá-lo, no entanto, com o Senhor, não temos nada a
temer)
Qual é a advertência de Jesus dá no fechamento sobre o
perdão dos pecados? (Mateus 6:14-15. Se perdoa o
pecado dos que nos rodeiam, seremos perdoados por
Deus, no entanto, se não perdoardes aos homens as suas
canta, não seremos perdoados.)
Quais são as diferentes petições que Davi clama ao
Senhor? (Salmos 54:1-2. Davi clama ao Senhor para a
salvação, para a defesa e para o Senhor, para ouvir e
ouvi-lo)
Por que é que David reconhece que ele é salvo? (Salmos
54:1. David reconhece que ele é salvo pelo nome do
Senhor)
Quais são as características e atributos que David
reconhece em sua oração ao Senhor? (Salmos 54:1, 4-7.
David reconhece que o Senhor é um Deus de poder, um
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Deus que ajuda e sustenta, um Deus fiel, um Deus que é
bom, e um Deus que se entrega)
17. Que situação é David em que ele está chamando para o
Senhor? (Salmos 54:3. David está em um lugar de
desespero com estrangeiro atacá-lo e tentar levar sua
vida)
18. O que Davi diz ao Senhor que ele vai fazer? (Salmos
54:6. David ora ao Senhor dizendo a ele que louvarão o
nome do Senhor e oferecer um sacrifício a Deus)
Questões para Discussão:
1. Para onde você ligar e olhar para a sua força e proteção?
Você olha para o Senhor, ou para aqueles ao seu redor?
2. Você ter tempo para invocar o Senhor em todas as
circunstâncias, ou apenas quando você está tendo
problemas?
3. Quando oramos, o cuidado que precisamos ter? (Mateus
6:5-8) [É preciso ter cuidado para que quando estamos
orando a Deus para que nós não fazemos isso de uma
maneira orgulhosa, procurando chamar a atenção para
nós ou ser admirado por nossas orações longas, mas
estamos a rezar fervorosamente e virá perante Deus com
reverência.]
4. O tempo que você tem de si mesmo para chegar diante
do Senhor em oração? Qual a prioridade deve oração
tem em sua vida?
5. Qual é a importância de uma abordagem cristã, o Senhor
Deus como Pai em nossas orações? (Mateus 6:9) [Pelo
Senhor Jesus nos mostra que podemos chamar o Senhor
Deus Pai, como nós chamamos a Ele em oração nos
ensina que Deus é um Deus que é pessoal e que quer ter
uma relação estreita com a gente.]
6. Por que é importante que honrar o nome do Senhor em
primeiro lugar? (Mateus 6:9) [Ao santificar o nome do
primeiro Senhor em oração, passamos a ver a nossa
posição em relação aos seus e apercebeu-se cada vez
mais como nós não temos nenhuma necessidade de se
preocupar ou traste na vida. Como nós reconhecemos o
quão poderoso é o Senhor, isso também traz confiança
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7.

8.

9.

10.

11.
12.

quando pedimos ao Senhor para que as coisas, sabendo
que Ele é capaz de fazer todas as coisas que gostaríamos
de pedir-lhe.]
Por que precisamos da vontade do Senhor para ser feito
em vez de nossa própria vontade? (Mateus 6:10) [Como
seres humanos pecadores, precisamos da vontade do
Senhor para ser feito primeiro e foremostly em nossas
vidas, pois sem a vontade do Senhor feito, iríamos
desviar e escolher o nosso caminho de acordo com a
nossa natureza corrupta . Entretanto, com a vontade do
Senhor que vem à Terra, vemos que o Senhor é o
destinatário da glória em cada situação]
Qual é o significado de "dá-nos hoje o nosso pão de cada
dia" (Mateus 6:11) [Quando pedimos ao Senhor que nos
dê o pão de cada dia, durante o dia, não só isto significa
nossa alimentação diária, mas também o nosso dia
necessidades e as disposições para dia]
Como podemos ver o amor do Senhor no sentido de que
Ele nos permite trazer as nossas necessidades e
solicitações diante Dele? (Mateus 6:11) [Ao ser capaz de
levar os nossos pedidos diante do Senhor, vemos o amor
do Senhor, como Ele se importa e quer ouvir e prevêem
até mesmo pequenas coisas no dia a dia em nossa vida]
Por que é tão importante para o nosso dia-a-dia para se
certificar de que nós temos perdoado aqueles que nos
rodeiam que pecaram contra nós? (Mateus 6:14-15)
[Como resultado de nossa natureza pecaminosa, o
pecado é uma parte de nossa vida diária que deve ser
interposto perante o Senhor em arrependimento,
portanto, temos de nos certificar que nossos corações
estão com direito aqueles que nos rodeiam como nós
estamos indo para o Senhor em oração todos os dias para
o perdão.]
Como a estrutura de suas orações se relacionam com a
Oração do Senhor?
Com quem devemos orar? (Mateus 6:6; Atos 12:5)
[Devemos passar do tempo, tanto em oração tanto a sós
com o Senhor e em oração com outros crentes.]
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13. Que situações são impossíveis para Deus responder a
oração? Por quê? (Atos 12:6-12) [Nenhuma situação é
muito difícil para o Senhor para atender e trabalhar, pois
Ele é o Deus todo-poderoso que criou o universo e
sustenta todas as coisas.]
14. Qual é a sua reação quando você vê Deus responder à
oração em sua vida?
15. Qual deve ser a nossa resposta quando vemos Deus
responder às nossas orações? (Atos 12:17) [Quando
vemos Deus responder nossas orações, devemos
responder na fé e na adoração do Deus de bondade e
misericórdia, e passar a palavra para aqueles que nos
rodeiam.]
16. Na oração, o que devemos fazer além de pedir as coisas
que o Senhor poderia dar ou mostrar-nos? (Salmo 54)
[Não só devemos pedir ao Senhor por Sua força e poder
a ser exibido, mas também devemos louvar para ele e lhe
agradecer a sua fidelidade e para as coisas que nós vimos
ele fazer em nossas vidas.]
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74. Disciplina Espiritual
Daniel, na Babilônia
Daniel 1:1-20
Daniel 1
1 No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio
Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. 2 O
Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns
dos utensílios da Casa de Deus; a estes, levou-os para a terra de
Sinar, para a casa do seu deus, e os pôs na casa do tesouro do seu
deus.
3 Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse
alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos
nobres, 4 jovens sem nenhum defeito, de boa aparência,
instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no
conhecimento e que fossem competentes para assistirem no
palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus.
5 Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa
real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por
três anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei.
6 Entre eles, se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Hananias,
Misael e Azarias. 7 O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes,
a saber: a Daniel, o de Beltessazar; a Hananias, o de Sadraque; a
Misael, o de Mesaque; e a Azarias, o de Abede-Nego.
8 Resolveu Daniel, firmemente, não contaminar-se com as finas
iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia; então, pediu ao
chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. 9 Ora,
Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do
chefe dos eunucos. 10 Disse o chefe dos eunucos a Daniel:
Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa
comida e a vossa bebida; por que, pois, veria ele o vosso rosto
mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim,
poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei.
11 Então, disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos
eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Hananias,
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Misael e Azarias: 12 Experimenta, peço-te, os teus servos dez
dias; e que se nos dêem legumes a comer e água a beber.
13 Então, se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens
que comem das finas iguarias do rei; e, segundo vires, age com
os teus servos. 14 Ele atendeu e os experimentou dez dias.
15 No fim dos dez dias, a sua aparência era melhor; estavam eles
mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas
iguarias do rei. 16 Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as
finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes.
17 Ora, a estes quatro jovens Deus deu o conhecimento e a
inteligência em toda cultura e sabedoria; mas a Daniel deu
inteligência de todas as visões e sonhos.
18 Vencido o tempo determinado pelo rei para que os
trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de
Nabucodonosor. 19 Então, o rei falou com eles; e, entre todos,
não foram achados outros como Daniel, Hananias, Misael e
Azarias; por isso, passaram a assistir diante do rei. 20 Em toda
matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez
perguntas, os achou dez vezes mais doutos do que todos os
magos e encantadores que havia em todo o seu reino.
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Questões para Estudo: Disciplina Espiritual
Daniel 1:1-20
Introdução:
A disciplina espiritual é a marca de um grande homem ou
mulher de Deus, que consiste de um desejo de uma vida
modelada após o Senhor e que está vivendo para Ele e não para
este mundo. No entanto espiritual e disciplina não é algo que
nossa natureza pecaminosa olha em uma luz positiva, pois inclui,
por vezes, as coisas tais como a dor, sacrifício e auto-controle.
Às vezes, também inclui em pé para o que você sabe ser certo e
verdadeiro em meio as pressões para se conformar com o mundo
e que raging tendências. Para Daniel e seus amigos (Sadraque,
Mesaque e Abednego), vemos um exemplo de disciplina
espiritual, como eles decidiram que, em vez de se conformar
com o mundo e que eles foram designados para fazer, que eles
iriam viver em conformidade com o que eles conheciam a Deus
queria em seu lugar.
Objetivos:
Conhecer – Para entender o que Deus é aquele que nos dá
um espírito de auto-controle e que em última análise, nós
precisamos estar olhando para ele a nossa força para travar
as batalhas. Para perceber que às vezes quando estamos para
o Senhor e que é certo, podemos estar em pé sozinho.
Atitude – Para confirmar a sua vida ao Senhor e para onde
quer que Ele pode nos levar, ter um amor de verdade e
integridade.
Ações – Para viver em auto-controle e auto-disciplina,
mesmo em momentos em que seria fácil para ir junto com a
multidão e os desejos da nossa carne. Olhar para o Senhor
que nos fortalecem e nos conduzir nossas vidas em vez de
olhar para o mundo.
Versos para Memorizar:
Tito 2:11-12 “Porquanto a graça de Deus se manifestou
salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas
a impiedade e as paixões mundanas, vivamos, no presente
século, sensata, justa e piedosamente.”
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Textos para Estudo:
Gênesis 39:1-12; Provérbios 25:28; 1 Coríntios 9:24-27; Gálatas
5:22-23; 2 Timóteo 1:7, Tito 2:2, 6, 11-14; Hebreus 11:24-26;
Tiago 1:2-4;
Explorando o Texto:
1. O que aconteceu no terceiro ano do reinado de Joaquim,
na terra de Judá? (Daniel 1:1. Nabucodonozor rei de
Babilônia, a Jerusalém ea sitiou.)
2. Quem entregou Jeoaquim e os artigos do templo de
Deus, na mão de Nabucodonosor? (Daniel 1:2. O Senhor
entregou-los em mão de Nabucodonosor).
3. Onde é que Nabucodonosor lugar os artigos do templo
de Deus? (Daniel 1:2. Ele levou-os fora e colocou no
templo de seu deus na Babilônia).
4. Que tipo de pessoas foram levadas em cativeiro e levado
para a Babilônia como prisioneiros? (Daniel 1:3-4. Os
jovens da família real ea nobreza que estavam sem
defeito físico, bonito, mostrando aptidão para todo o tipo
de aprendizagem, bem informado, rápido para
compreender e qualificados para servir o palácio do rei.)
5. O que o rei tem em mente para ensinar os jovens que ia
levar com ele para a Babilônia? (Daniel 1:4.
Nabucodonozor, estava a ensinar-lhes a língua ea
literatura dos babilônios.)
6. Quanto tempo eram os homens jovens para serem
treinados? (Daniel 1:5. Eles deveriam ser treinados para
três anos).
7. Enquanto eles estavam em seu tempo de estudo, quais as
medidas que o rei tome a fornecer para eles? (Daniel 1:5.
O rei atribuiu-lhes uma quantidade diária de comida e
vinho de sua mesa.)
8. O que aconteceu com quatro dos homens de Judá, que
entraram na formação do rei? (Daniel 1:6-7. Daniel,
Hananias, Misael e Azarias foram dados novos nomes
babilônicos).
9. Qual foi a resposta de Daniel para o alimento que foi
atribuída a ele de rei da mesa? (Daniel 1:8. Daniel
37

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

decidiu não contaminar-se com a comida eo vinho real, e
pediu permissão do chefe não oficial de contaminar-se
com ela.)
O espírito que o funcionário tem para Daniel? Por quê?
(Daniel 1:9. O oficial-chefe mostrou favor e simpatia
para com Daniel. Esta simpatia do funcionário chefe
veio como resultado do Senhor fazendo com que ela em
seu coração)
Por que o funcionário tem medo de permitir que Daniel a
recusar a comida do rei da mesa? (Daniel 1:10. O
funcionário estava assustado sobre Daniel permitindo a
recusar a comida do rei, porque se Daniel estava pior do
que os outros homens, o rei mataria o oficial-chefe).
O que foi que Daniel pediu ao guarda que havia sido
posto sobre eles? (Daniel 1:11-12. Daniel pediu ao
guarda para nada, mas legumes a comer e água para
beber durante dez dias.)
Como é que mostrar respeito Daniel em seu pede a
guarda do pedido para ser apenas em uma dieta de frutas
e água? (Daniel 1:12. Daniel prefácios seu pedido de
pedir educadamente e dizendo "por favor" e Daniel
também reconhece o seu lugar como "servos".)
Qual foi o teste que propôs a Daniel a guarda e qual foi
sua resposta? (Daniel 1:12-14. Daniel pediu ao guarda
para testá-los por dez dias, dando-lhes somente legumes
e água, e depois comparar sua aparência com os jovens
de outros homens que comeram a comida real, para que
o guarda concordou em fazer.)
Qual era a aparência de Daniel, Hananias, Misael e
Azarias, após o término dos dez dias? (Daniel 1:15. Eles
pareciam mais saudáveis e bem nutridos do que qualquer
dos outros jovens.)
Qual foi a reação da guarda depois de ver os resultados
do teste? (Daniel 1:16. O guarda levou os alimentos e
escolha o vinho que lhes foi dada a beber e lhes dava
legumes em vez disso.)
Qual foi Deus dá a estes quatro jovens? (Daniel 1:17.
Deus lhes deu Conhecer e compreensão de todos os tipos
de literatura e de aprendizagem.)
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18. O dom especial que Deus deu a Daniel? (Daniel 1:17.
Daniel era capaz de entender as visões e sonhos de
muitos tipos.)
19. O que fez o rei encontrar quando ele examinou Daniel,
Hananias, Misael e Azarias? (Daniel 1:18-19. O rei não
encontrou nenhuma igual a eles.)
20. Quanto melhor foram estes quatro homens, em seguida,
todos os outros magos e astrólogos do reino do rei?
(Daniel 1:20. Eles foram encontrados para ser dez vezes
melhor do que todos os outros.)
Questões para Discussão:
1. Por que o Senhor, às vezes, permite que coisas ruins
acontecem em nossas vidas? (Daniel 1:1-2) [Às vezes, o
Senhor permite ruim / coisas difíceis de acontecer em
nossas vidas a fim de que ele irá crescer a nossa
dependência dele e porque ele tem um plano para
trabalhar com essas coisas, a fim de trazer mais glória ao
Seu nome]
2. Podemos estar seguros e protegidos apenas por conta das
coisas de Deus ao nosso redor em nossas vidas? (Daniel
1:1-2) [Não está a ter as coisas de Deus ao nosso redor
que nos fazem seguro, (como o Joaquim tinha os artigos
no templo do Senhor), mas é a nossa relação com o
próprio Senhor, e em sua presença que podemos e
devemos descansar seguro.]
3. Qual é a nossa resposta quando as coisas deste mundo
são oferecidos a nós para que fizéssemos e encontrar
prazer em?
4. Quais são algumas das coisas que você precisa para estar
mostrando autocontrole em?
5. Que dedicação que nós, como cristãos precisam ter
contra as tentações deste mundo? (Daniel 1:8)
[Deveríamos ter uma vontade e um compromisso para
ficar com as coisas de Deus, sem comprometer.]
6. Onde está Deus no meio de todas as coisas que nos
acontecem na vida? (Daniel 1:9, 17) [Deus é justo com a
gente, trabalhar em e através das situações que estamos
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7.
8.

9.

10.
11.

passando e nos dando sabedoria e entendimento para
saber como reagir na hora certa.]
Você está disposto a manter-se de algo que você sabe ser
verdadeiro e justo?
Como você pode mostrar o amor de Deus para com
aqueles ao seu redor no mundo, mesmo se eles estão
vivendo um estilo de vida diferente do que você é?
(Daniel 1:12) [Ao mostrar respeito, dignidade e
compaixão para com aqueles ao nosso redor, podemos
brilhar e irradiar o amor de Deus para aqueles no mundo
que nos rodeia.]
Como Deus mostrou sua fidelidade para com Daniel em
todo o seu tempo de formação na Babilônia? (Daniel
1:15-20) [No final do seu tempo de testar, Daniel e seus
amigos eram mais saudáveis e bem nutridos, em seguida,
todo o resto, e tiveram a sabedoria favor de Deus e com
os homens. Isso tudo foi uma resposta da fidelidade de
Deus em suas vidas.]
Você já viu Deus Como mostrar a Sua fidelidade para
você no seu dia-a-dia?
Como os outros o vêem quando olham para sua vida?
Será que eles verão a Deus fazendo um trabalho na sua
vida?
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75. A Cuidando com a Família
Jesus na Cruz para Maria e João e Maria e Marta
João 19:25-27; Lucas 15:11-32
João 19
25 E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, e a irmã dela, e Maria,
mulher de Clopas, e Maria Madalena. 26 Vendo Jesus sua mãe e
junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho.
27 Depois, disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em
diante, o discípulo a tomou para casa.
Lucas 15
11 Continuou: Certo homem tinha dois filhos; 12 o mais moço
deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E
ele lhes repartiu os haveres.
13 Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo
o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos
os seus bens, vivendo dissolutamente. 14 Depois de ter
consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele
começou a passar necessidade. 15 Então, ele foi e se agregou a
um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus
campos a guardar porcos. 16 Ali, desejava ele fartar-se das
alfarrobas que os porcos comiam; mas ninguém lhe dava nada.
17 Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai
têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome! 18 Levantar-meei, e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e
diante de ti; 19 já não sou digno de ser chamado teu filho; tratame como um dos teus trabalhadores. 20 E, levantando-se, foi
para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e,
compadecido dele, correndo, o abraçou, e beijou.
21 E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti; já
não sou digno de ser chamado teu filho.
22 O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor
roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés;
23 trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e
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regozijemo-nos, 24 porque este meu filho estava morto e
reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijarse.
25 Ora, o filho mais velho estivera no campo; e, quando voltava,
ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. 26 Chamou
um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. 27 E ele
informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho
cevado, porque o recuperou com saúde.
28 Ele se indignou e não queria entrar; saindo, porém, o pai,
procurava conciliá-lo. 29 Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos
anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca
me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus
amigos; 30 vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus
bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho
cevado.
31 Então, lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás
comigo; tudo o que é meu é teu. 32 Entretanto, era preciso que
nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão
estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado.
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Questões para Estudo: A Cuidando com a Família
João 19:25-27; Lucas 15:11-32
Introdução:
Para todos nós, de alguma maneira, forma ou formulário Deus
delegou-nos uma família para cuidar e ter atenção sobre nós. Em
cada uma das famílias que podem estar dentro ou além de, há um
certo aspecto da responsabilidade que cada um de nós precisa ter
como interagimos com nossos familiares. Se nós estamos
enchendo a necessidade de participação e seguir a liderança que
já está em vigor, ou se estamos a apoiar aqueles que nos
rodeiam, cada um de nós preencher um papel para cuidar / apoiar
a nossa família. Às vezes, a cuidar de nossa família, mesmo
significa cuidar deles quando fazem mal a nós perdoá-los quando
eles se extraviaram, e mostrando-lhes o amor de Cristo. No
entanto, embora cuidando e vigiando a sua família é sempre
importante e essencial, certificando-se que o nosso coração está
certo com o Senhor ainda deve prevalecer sobre todas as coisas
em nossa vida. Mesmo que nós amamos a nossa família muito
caro, não podemos permitir que ele se torne um ídolo que ocorre
durante o Senhor Deus.
Objetivos:
Conhecer – Para você perceber a necessidade de cuidar e
valorizar a nossa família, chegamos a compreender que eles
têm sido confiada a nós pelo Senhor Todo-Poderoso. Para
entender o lugar de Deus como nosso Pai Celestial e Seu
lugar de profunda reverência e submissão em nossa vida.
Para chegar a entender o amor que Deus tem para nós que
seríamos chamados filhos de Deus.
Atitude – Para ter a mentalidade de que no serviço,
proporcionando, e obedecendo as em nossa estrutura de
família que Deus nos deu, na verdade estamos honrando a
Deus. Para ver os nossos familiares, não só como aqueles
que estamos diretamente relacionados, mas também para ver
a nossa família, o corpo de Cristo, incluindo irmãos e irmãs
no Senhor.
Ações – Para oferecer, respeito e amor dos que estão além de
nossa estrutura familiar lembrando a primeira homenagem a
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Deus como nosso Pai Celestial. Ter perdão e graça para os
membros da nossa família, mesmo quando erram. Ter um
amor de auto-sacrifício.
Versos para Memorizar:
Macos 3:35 “Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus,
esse é meu irmão, irmã e mãe.”
Marcos 10:29-30 “Tornou Jesus: Em verdade vos digo que
ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou
mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor
do evangelho, que não receba, já no presente, o cêntuplo de
casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições;
e, no mundo por vir, a vida eterna.”
Textos para Estudo:
Êxodo 20:12; Deuteronômio 6:4-9; Marcos 3:31-35; 10:29-30;
Lucas 9:57-62; Efésios 5:22 - 6:4; Colossenses 3:17-21
Explorando o Texto:
1. Quem estava perto da cruz de Jesus enquanto ele pendia
para morrer? (João 19:25-26. Perto da cruz de Cristo
estava sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de
Cléofas, Maria Madalena eo discípulo que ele amava.)
2. O que Jesus queria dizer à mãe e ao discípulo que ele
amava? (João 19:26-27. Jesus disse à sua mãe: "Mulher,
eis o teu filho" e ao seu discípulo: "Aqui está a sua
mãe").
3. O que Jesus estava fazendo, dizendo à mãe e ao seu
discípulo? (João 19:26-27. Jesus foi dada a
responsabilidade de cuidar de sua mãe sobre o discípulo
que ele amava e estava se certificando de que ela foi
cuidada em boas mãos.)

4. O que foi discípulo de acção a partir desse
momento? (João 19:27. O discípulo que Jesus amava
(João), levou Maria, a mãe de Jesus em sua casa.)
5. O que o filho mais novo pergunta para o pai e por quê?
(Lucas 15:12-13. O filho mais jovem pediu ao pai uma
parte da propriedade a fim de que ele poderia sair para
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6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

outro lugar e correr para gastar o seu dinheiro em vida
selvagem.)
O que ele fez com a sua parte da herança? (Lucas 15:13.
O filho pegou sua herança e desperdiçou.)
O que o levou, finalmente, a necessidade? (Lucas 15:14.
Ele tinha gastado todo seu dinheiro e não houve uma
fome na terra.)
O trabalho teve o filho tomar para satisfazer as suas
necessidades em meio a seu desespero? (Lucas 15:15. O
filho teve uma alimentação de suínos trabalho.)
O que o levou a entrar para os seus sentidos? (Lucas
15:16-17. O filho veio a seus sentidos em meio a fome,
como ele desejaria mesmo a comida dos porcos comiam.
Ele percebeu que seu pai, os escravos comiam melhor do
que ele.)
O discurso que ele prepare-se para dar ao seu pai?
(Lucas 15:18-19. O filho preparado para se arrepender
antes de seu pai e pedir a chance de ser como uma das
mãos contratado.)
Quando o pai vê-lo? (Lucas 15:20. O pai viu o filho
enquanto ele ainda estava longe.)
Qual foi a resposta do Pai? Por quê? (Lucas 15:20-24. O
pai, cheio de compaixão e correu para o filho, chamou os
seus servos para levar um roupão, um anel, sandálias,
para matar o bezerro cevado e convocar uma festa de
celebração. O filho foi "morto" e estava vivo novamente,
ele estava perdido e foi encontrado.)
Qual era o filho mais velho de resposta a? Por quê?
(Lucas 15:25. O filho mais velho perguntou o que estava
acontecendo e ficou com raiva por causa do tratamento
do filho mais novo. Estava tão revoltado que ele se
recusava a ir ao encontro de seu irmão).
Qual foi a resposta do pai? (Lucas 15:31-32. Nós
tivemos que recebê-lo em casa porque ele estava perdido
e agora foi encontrado.)

Questões para Discussão:
1. Como cuidar mostrar Jesus para a Sua própria mãe?
(João 19:26-27) [Jesus se certificou de que havia alguém
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2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

para estar lá para cuidar dela e dar para ela em sua
ausência.]
Que importância foi Jesus colocação de sua mãe? (João
19:26-27) [Jesus foi colocar uma grande importância no
bem-estar de sua mãe como era uma das últimas coisas
que Ele tinha certeza de ter cuidado e dizer antes de
morrer.]
Que importância e os cuidados que você mostrar para
sua família?
Como você deve se amar e cuidar de sua família? [Seu
amor por sua família deve ser um reflexo do amor de
Cristo por nós (amor sacrificial).]
Se só o amor da nossa família quando estamos em uma
situação que facilita a amá-los? [Não, nós vemos que
Jesus mesmo demonstrou amor por sua família quando
ele estava pendurado e pronto para morrer e que o Pai
vai riscar a Seu filho, mesmo depois que seu filho
deixou]
Que tipo de exemplos que você ajuste de amor para
aqueles ao seu redor quando eles olham para sua vida?
Quando você reza, você está pedindo as coisas de
motivação egoísta?
Quando o Senhor tem abençoado com as coisas, como
você usou? Para o seu reino ou para o seu próprio?
Quais as coisas que o Senhor permitir que em sua vida
para que você possa ver a sua necessidade dEle?
Que tipo de lembrança você tem do seu pai?
Como o Senhor tratá-lo por ser seu pai espiritual?
Que tipo de discursos preparados que você tem tentado
dar ao Senhor?
Quando o Senhor nos vê em nossas necessidades?
(Lucas 15:20) [Mesmo quando estamos longe.]
Qual é a resposta do Pai, quando você chegar a ele em
sua necessidade? (Lucas 15:32) [Ele corre para fora para
encontrá-lo e envolve seus braços em volta de você. Ele
comemora que estávamos perdidos e agora foi
encontrado.]
Quando você vê imerecida graça de Deus sobre a vida de
alguém, qual é sua resposta? (Lucas 15:27-28)
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16. O que o Pai lhe dizer agora sobre onde você está em sua
vida?
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76. A Cuidanda com a Próximo
O Bom Samiritano
Lucas 10:25-37
Lucas 10
25 E eis que certo homem, intérprete da Lei, se levantou com o
intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para
herdar a vida eterna?
26 Então, Jesus lhe perguntou: Que está escrito na Lei? Como
interpretas?
27 A isto ele respondeu: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o
teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo
o teu entendimento; e: Amarás o teu próximo como a ti mesmo.
28 Então, Jesus lhe disse: Respondeste corretamente; faze isto e
viverás.
29 Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é
o meu próximo?
30 Jesus prosseguiu, dizendo: Certo homem descia de Jerusalém
para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois
de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos,
retiraram-se, deixando-o semimorto. 31 Casualmente, descia um
sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de
largo. 32 Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e,
vendo-o, também passou de largo. 33 Certo samaritano, que
seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceuse dele. 34 E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicandolhes óleo e vinho; e, colocando-o sobre o seu próprio animal,
levou-o para uma hospedaria e tratou dele. 35 No dia seguinte,
tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida
deste homem, e, se alguma coisa gastares a mais, eu to
indenizarei quando voltar.
36 Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que
caiu nas mãos dos salteadores?
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37 Respondeu-lhe o intérprete da Lei: O que usou de
misericórdia para com ele. Então, lhe disse: Vai e procede tu de
igual modo.
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Questões para Estudo: A Cuidanda com a Próximo
Lucas 10:25-37
Introdução:
O Senhor Deus coloca uma grande importância não só a amá-lo
com todo nosso coração e devoção, mas também cuidar das
pessoas em torno de nós: nossos vizinhos. É através do
atendimento para aqueles que nos rodeiam no nosso dia-a-dia
que nos expressar e mostrar aos outros o amor que Deus tem
mostrado para nós! Este amor não vem sempre fácil como às
vezes aqueles que nos rodeiam são difíceis de amor e às vezes
até nos odeiam. Assim, um amor e carinho para aqueles ao
nosso redor é um amor que vem pela escolha de fazer o que
sabemos é certo e nem sempre por nossa vontade. Jesus
finalmente definir-nos o melhor exemplo que Ele deu a Sua boa
vontade da Deidade e veio à terra para servir e amar aqueles em
torno dele que, às vezes amado de volta, mas mais
frequentemente odiavam e finalmente desejada para colocá-lo à
morte. Portanto, como nós procuramos cuidar do nosso homem
do companheiro, nós, como cristãos deve primeiro olhar para o
modelo de Cristo e do Seu amor para aqueles ao redor dele em
nossas vidas.
Objetivos:
Conhecer – Para entender o que o nosso amor ao próximo
deve vir da fonte do amor que o Senhor tem derramado sobre
nós. Para perceber que o amor é uma escolha e uma coisa
que decidir aplicar em nossa vida diária.
Atitude – Para ter um coração para olhar para aqueles que
estão em necessidade de amor e compaixão de Cristo,
desenvolver uma mentalidade de considerar os outros
superiores a nós mesmos.
Ações – Para amor e carinho para aqueles que nos rodeiam,
não importa sua idade, tamanho, raça, aparência ou de fundo.
Para mostrar o amor abnegado como buscamos modelo de
Cristo para aqueles que nos rodeiam.
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Versos para Memorizar:
1 João 4:7-9 “Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o
amor procede de Deus; e todo aquele que ama é nascido de Deus
e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois
Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós: em
haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para
vivermos por meio dele.”
Textos para Estudo:
Mateus 25:35-40; Romanos 5:6-8; 1 Coríntios 13:4-8; Filipenses
2:1-11; 1 João 4:7-19
Explorando o Texto:
1. Por que o perito da lei vir a Jesus? (Lucas 10:25.
Levantou-se para testar Jesus.)
2. O que o perito da lei perguntar a Jesus? (Lucas 10:25. O
que devo fazer para herdar a vida eterna?)
3. Que pergunta Jesus fez perguntar o perito da lei, a fim de
testá-lo em troca? (Lucas 10:26. "O que está escrito na
Lei? Como você leu?" Essas questões testadas verdade
Conhecer o homem da lei.)
4. Onde Jesus apontar o perito da lei para encontrar a
resposta à sua pergunta? (Lucas 10:26. Jesus pede ao
homem “o que está escrito na Lei?”, que apontou de
volta para a Palavra de Deus para sua resposta.)
5. Qual foi o conceito principal da resposta do perito da
lei? (Lucas 10:27. O perito da lei expressa a necessidade
de como pode ser visto nas Escrituras para amar a Deus
com todos de quem você é e amar o próximo como a ti
mesmo.)
6. Como o juiz Jesus a resposta do perito na lei? (Lucas
10:28 Jesus responde o perito na lei que ele tinha
respondido corretamente.)
7. O que Jesus disse que aconteceria se o perito da lei fez o
que ele disse? (Lucas 10:28 Jesus disse-lhe que se ele
fizesse como ele disse, que ele iria viver.)
8. Por que o perito da lei pedir a Jesus que seu vizinho era?
(Lucas 10:29 Ele queria justificar-se.)
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9. O que aconteceu com o homem na história de Jesus
enquanto ele descia de Jerusalém a Jericó? (Lucas 10:30.
Ele caiu nas mãos de ladrões, que procedeu à tira-lhe as
suas vestes, e deixou-lhe espancado e quase morto.)
10. Quem eram os dois homens que passavam pelo homem
deixou meio morto? O destaque que estes homens?
(Lucas 10:31-32. Um sacerdote eo levita passaram pelo
homem deixou meio morto. Ambos eram homens
religiosos, com destaque de alta na sociedade).
11. De que forma eles passam pelo homem ferido? O que
esse show? (Lucas 10:31-32. passaram por ele do outro
lado da estrada, que mostrou um distanciamento com o
homem ferido e um espírito indiferente)
12. Qual foi a reação emocional do Samaritano, quando ele
veio para o lugar onde o homem ferido era? (Lucas
10:33. Ele teve pena dele.)
13. Qual foi a resposta física do samaritano que levou para o
homem ferido? Como o cuidado Samaritano para o
homem ferido que ele teria se importado para si? (Lucas
10:34. Ele foi até ele, enfaixada suas feridas e trataramnos. O Samaritano também colocar o homem em seu
próprio animal, levou-o para uma estalagem e cuidou
dele.)
14. O que fez o Samaritano dar o estalajadeiro e que a
promessa que ele lhe dar? (Lucas 10:35. O samaritano
deu ao estalajadeiro duas moedas de prata para cuidar do
homem ferido e prometeram dar-lhe mais, se ele
precisava no seu retorno.)
15. O que era "ordem de Jesus, quando o perito na lei
respondeu que o próximo do homem ferido foi um
samaritano, que teve misericórdia dele? (Lucas 10:37.
Jesus disse ao homem para ir e fazer o mesmo.)
Questões para Discussão:
1. Similar ao perito da lei, como nós vemos o desejo de
"fazer coisas", a fim de herdar a vida eterna em nossas
vidas?
2. Por que amamos aqueles que nos rodeiam? [Nós
amamos aqueles que nos rodeiam, não porque nos dá um
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3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.

melhor lugar no céu, mas porque nosso Pai Celestial nos
amou primeiro.]
Onde é que nós, como cristãos, precisamos de continuar
a olhar para a fim de encontrar o exemplo de amor? Por
quê? (Lucas 10:26) [Nós, como cristãos, precisamos de
continuar a voltar a olhar para a Palavra de Deus para
nos dar o exemplo de amor como testemunha sobre o
amor de Deus que é imutável e fiel.]
Como você pode tomar a iniciativa de mostrar o amor
para aqueles ao seu redor em sua esfera de influências?
O que significa o comando para nós "amar o nosso
próximo?" Quem é nosso vizinho? (Lucas 10:27, 37) [O
nosso vizinho é qualquer homem, mulher ou criança que
entramos em contato com, o nosso vizinho é nosso
homem do companheiro.]
De que maneira podemos refletir o amor de Deus aos
outros quando nós mostrar-lhes o amor? [Quando nós
mostramos o amor para com os outros em torno de nós
que Deus colocou em nossos corações, dar-lhes um
vislumbre do amor total que poderia experimentar em
Cristo.]
Quem são as pessoas em sua vida que você "passar do
outro lado"?
Como pode a nossa busyness ser uma avenida de faltar
oportunidades para cuidar dos necessitados? [Muitas
vezes estamos com tanta pressa para chegar a algum
lugar ou se fez as nossas próprias coisas que perdemos a
necessidade de cuidar daqueles que estão ao nosso redor
em todo o lado.]
Como é que a nossa posição ", às vezes afetar quem
somos nós para ajudar e ser envolvido? [Às vezes,
olhamos para a posição e popularidade que temos e
pensar em nós mesmos muito mais do que devia e perder
a chance de ajudar as pessoas em torno de nós como nós
consideramos isso nos levar para baixo a partir de nossas
posições de altura.]
Qual deve ser a nossa resposta quando vemos alguém
sofrendo ou na dor? (Lucas 10:33) [Devemos ter pena
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deles e olhar para cuidar deles, tratando-os como nós
tratamos a nós mesmos.]
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77. A Cuidando com a Igreja
A Igreja Primitiva
Atos 2:42-47 & Atos 18:1-11
Atos 2
42 E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no
partir do pão e nas orações. 43 Em cada alma havia temor; e
muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos
apóstolos. 44 Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo
em comum. 45 Vendiam as suas propriedades e bens,
distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha
necessidade. 46 Diariamente perseveravam unânimes no templo,
partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com
alegria e singeleza de coração, 47 louvando a Deus e contando
com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes
o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos.
Atos 18
1 Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. 2 Lá,
encontrou certo judeu chamado Áqüila, natural do Ponto,
recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em
vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem
de Roma. Paulo aproximou-se deles. 3 E, posto que eram do
mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a
profissão deles era fazer tendas. 4 E todos os sábados discorria
na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos.
5 Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se
entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o
Cristo é Jesus. 6 Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as
vestes e disse-lhes: Sobre a vossa cabeça, o vosso sangue! Eu
dele estou limpo e, desde agora, vou para os gentios.
7 Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício
Justo, que era temente a Deus; a casa era contígua à sinagoga.
8 Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor, com toda
a sua casa; também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram
batizados.
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9 Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe
disse: Não temas; pelo contrário, fala e não te cales;
10 porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal,
pois tenho muito povo nesta cidade. 11 E ali permaneceu um ano
e seis meses, ensinando entre eles a palavra de Deus.
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Questões para Estudo: A Cuidando com a Igreja
Atos 2:42-47 & Atos 18:1-11
Introdução:
Deus nos instruiu os crentes para cuidar de pessoas que nos
cercam como corpo de Cristo (João 13:34-35). Através da
realização deste comando de mostrar o amor aos nossos irmãos e
irmãs, que na verdade mostra um reflexo do amor que Cristo
mostrou para nós. Nós, como uma unidade deverá funcionar em
um acordo, reconhecendo cada parte do corpo para ser eficaz e
produtivo com o todo. Nesta bolsa feita de pessoas e funções
diferentes, devemos olhar para nós mesmos como uma parte do
todo, não só em participação, mas também em relação ao apoio e
incentivo. Como um membro do corpo de Cristo, é nossa
responsabilidade de ajudar, fortalecer, incentivar, apoiar, orar, e
construir nossos irmãos e irmãs na Palavra do Senhor. Portanto,
como cristãos, devemos cuidar uns dos outros do mesmo modo
como Deus cuida de nós.
Objetivos:
Conhecer – Para entender nossa posição em relação ao corpo
maior de Cristo, a perceber a importância de apoiar as
necessidades físicas e espirituais das pessoas em nossa
comunhão. Para ver a igreja como a nossa família, com
Deus como nosso Pai Celestial.
Atitude – Para ter um coração que se deleita na comunhão
com os crentes de todo o mundo.
Ações – Para buscar a comunhão com outros cristãos,
centrada na Palavra de Deus. Para cuidarem uns dos outros.
Para adorar o Senhor Jesus Cristo como uma comunidade de
crentes.
Versos para Memorizar:
João 13:34-35 “Novo mandamento vos dou: que vos ameis uns
aos outros; assim como eu vos amei, que também vos ameis uns
aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos: se
tiverdes amor uns aos outros.”
1 João 3:17-18 “Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e
vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração,
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como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não
amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade.”
Textos para Estudo:
João 13:34-35; Romanos 12:3-8; 1 Coríntios 12; Hebreus 10:2325; 1 João 3:11-20; 4:7-21
Explorando o Texto:
1. Ensino a quem foi dedicada a igreja primitiva? (Atos
2:42. Eram assíduos ao ensino dos apóstolos)
2. O que mais foi a primeira igreja dedicada a? (Atos 2:42.
Eles foram dedicados à comunhão, ao partir do pão e nas
orações.)
3. O que estava sendo feito pelos apóstolos durante esse
tempo que trouxe temor a muitas das pessoas? (Atos
2:43. Os apóstolos realizaram muitos prodígios e sinais
milagrosos.)
4. Quais as coisas que os crentes compartilhar e qual era o
seu status em relação uns aos outros? (Atos 2:44. Todos
se unidos e tinham tudo em comum.)
5. Como chegou ao ponto em que todos eram iguais e que
não havia necessidades entre os crentes? (Atos 2:45. Os
crentes vendiam suas propriedades e bens, a fim de
prever a crentes.)
6. Quantas vezes os crentes se reúnem para se encontrar
com o outro? (Atos 2:46. Os crentes se reúnem para
encontrar todos os dias.)
7. Onde eles se reúnem para cumprir? (Atos 2:46. Eles se
reúnem para se reunir no templo.)
8. Qual foi a Atitude dos corações dos membros das igrejas
em que partiu o pão e comeram juntos? (Atos 2:46. Os
crentes reuniram-se e dividem sua comida com o
coração alegre e sincero, louvando a Deus e contando
com a simpatia de todos os povos.)
9. Como eram muitas vezes os novos crentes sendo
adicionados à igreja primitiva? (Atos 2:47. Novas
pessoas foram chegando a ser adicionados a cada dia.)
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10. Quem foi quem adicionados diariamente ao número dos
crentes? (Atos 2:47. O Senhor foi o que adicionado ao
número dos crentes.)
11. Quem fez conhecer como Paulo chegou em Corinto?
(Atos 18:1-2. Homens Paul um judeu chamado Áquila e
sua esposa Priscilla)
12. Por que estavam Áquila e Priscila em Corinto? (Atos
18:2. Cláudio tinha decretado para todos os judeus
saíssem de Roma)
13. Como Paul prosseguir em sua amizade com Áquila e
Priscila? (Atos 18:3-4. Paulo foi vê-los, e porque ele era
um fabricante de tendas companheiro, ficou com eles, e
trabalhava com eles)
14. O que Paulo encontra-se fazendo todos os sábados?
(Atos 18:4. Paul encontrou-se o raciocínio na sinagoga, e
persuadia a judeus e gregos sobre a salvação que era
deles em Cristo Jesus)
15. Que mudança aconteceu quando Silas e Timóteo
chegaram da Macedônia em Corinto? (Atos 18:5. Paulo
se dedicou exclusivamente à pregação e testemunho de
Cristo)
16. Em que medida foram os judeus opostos Paul e sua
mensagem entre eles? (Atos 18:6. Os judeus foram
opostos Paul, na medida em que eles se tornaram
abusivos)
17. Que efeito teve a resistência dos judeus na Atitude de
Paulo sobre o ministério entre eles? (Atos 18:6. Paul
decidiu que ia com eles para levar a mensagem aos
gentios, em vez de para os judeus)
18. O que o Senhor venha e fale com Paulo acerca de uma
visão? (Atos 18:9. O Senhor veio e disse Paul não ter
medo, mas sim para continuar a falar e não se cale. O
Senhor prometeu a Paulo que ele estaria com ele e que
ninguém iria atacar e prejudicar Paul por causa dos
muitos que o Senhor tinha na cidade).
19. Quanto tempo que Paulo acaba ficando na cidade para
cuidar da igreja e ensinar-lhes a Palavra de Deus? (Atos
18:11. Paul acabou ficando por mais um ano e meio em
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Corinto ensinando a Palavra do Senhor para as pessoas
de lá)
Questões para Discussão:
1. Como a Igreja Cristã, que nós primeiramente precisa ser
dedicado a em nossas vidas? (Atos 2:42) [Como a Igreja,
precisamos ser principalmente dedicado à Palavra de
Deus e centrado em torno de que em nossas vidas.]
2. Qual é o resultado quando perdemos o nosso centro da
Palavra de Deus na comunhão que compartilhamos
como a Igreja? [Quando perdemos o nosso centro da
Palavra de Deus, transformar-se em apenas um clube
social que atende para reuniões e confraternização.
Assim, com este resultado final em mente, é essencial
para nós, para manter a bolsa, mas mais para manter
nosso centro da Palavra de Deus.]
3. Como você pode estar mostrando amor a quem você está
diretamente envolvido na sua igreja local, mas também
para aqueles que estão na igreja no estrangeiro?
4. Por que é necessário freqüentar uma igreja para o crente?
[Enquanto freqüentava a igreja não faz de ninguém um
cristão, assim como a colocação de uma cadeira em uma
garagem não faz dela um carro, não deixa de ser
essencial para a vida de um crente no que diz respeito à
necessidade de companheirismo, incentivo e prestação
de contas.]
5. Quais são algumas das maneiras pelas quais você pode
ser um trunfo para a sua igreja local?
6. O que deve ser alguns dos resultados naturais do corpo
de Cristo se unindo para a comunhão em torno da
Palavra de Deus? (Atos 2:46-47) [Alguns dos resultados
do corpo de Cristo que vem junto na unidade deve ser
alegre e sincero coração, um desejo de louvar e adorar a
Deus, ea atração de outros no mundo para a participação
no bolsa.]
7. Quem deve estar olhando para nós como Aquele que
dirige o trabalho da igreja e nos capacita a avançar no
ministério? Qual deve ser a nossa abordagem ao
ministério nesta realização? (Atos 2:47; Atos 18:10) [O
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8.

9.

10.

11.

Senhor é o único que direciona o trabalho que fazemos e,
portanto, devemos mantê-lo no centro de tudo o que
fazemos e ter tudo voltar a Ele em vez de indivíduos.
Ele é o único que nos protege e nos dá a força para
continuar, mesmo em nossos momentos mais difíceis]
Por que é benéfico para vir ao lado daqueles que estão
no ministério de proclamação da Palavra do Senhor, a
fim de ajudá-los? (Atos 18:5) [Quando chegamos ao
lado daqueles que estão servindo na proclamação da
Palavra do Senhor, a fim de ajudá-los, que lhes
permitam concentrar-se mais plenamente na pregação da
Palavra de Deus e menos em pequenos detalhes que
cercam os]
Como você pode estar chegando ao lado de quem
envolvido no ministério em torno de você para ajudar e
apoiar-los?
Porque é que o ministério e cuidar da igreja em tempo de
luta? (Atos 18:6) [Cuidar para a igreja às vezes pode ser
uma luta muito difícil, e há aqueles que se opõem
diretamente o seu ministério e até mesmo ao ponto de
abuso]
Embora seja fácil desistir e voltar para baixo do
ministério quando somos contra, o que deve ser a nossa
resposta como cristãos em cuidar do meio as
dificuldades da Igreja e do abuso? (Atos 18:9-10)
[Devemos lembrar que o Senhor está conosco e que
existem aqueles que nos rodeiam que precisam ser
continuamente ministrou]

61

78. A Unidade da Igreja
1 Coríntios 3:1-11; Atos 15:1-12
1 Coríntios 3
1 Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim
como a carnais, como a crianças em Cristo. 2 Leite vos dei a
beber, não vos dei alimento sólido; porque ainda não podíeis
suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais.
3 Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim
que sois carnais e andais segundo o homem? 4 Quando, pois,
alguém diz: Eu sou de Paulo, e outro: Eu, de Apolo, não é
evidente que andais segundo os homens?
5 Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem
crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. 6 Eu
plantei, Apolo regou; mas o crescimento veio de Deus. 7 De
modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas
Deus, que dá o crescimento. 8 Ora, o que planta e o que rega são
um; e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio
trabalho. 9 Porque de Deus somos cooperadores; lavoura de
Deus, edifício de Deus sois vós.
10 Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o
fundamento como prudente construtor; e outro edifica sobre ele.
Porém cada um veja como edifica. 11 Porque ninguém pode
lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus
Cristo.
Atos 15
1 Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos
irmãos: Se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés,
não podeis ser salvos. 2 Tendo havido, da parte de Paulo e
Barnabé, contenda e não pequena discussão com eles,
resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a
Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta
questão. 3 Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela
igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e,
narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a
todos os irmãos. 4 Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem
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recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros e
relataram tudo o que Deus fizera com eles.
5 Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que
haviam crido, dizendo: É necessário circuncidá-los e determinarlhes que observem a lei de Moisés.
6 Então, se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar
a questão. 7 Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e
lhes disse: Irmãos, vós sabeis que, desde há muito, Deus me
escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os
gentios a palavra do evangelho e cressem. 8 Ora, Deus, que
conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o
Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. 9 E
não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificandolhes pela fé o coração. 10 Agora, pois, por que tentais a Deus,
pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos
pais puderam suportar, nem nós? 11 Mas cremos que fomos
salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o
foram.
12 E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a
Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por
meio deles entre os gentios.
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Questões para Estudo: A Unidade da Igreja
1 Coríntios 3:1-11; Atos 15:1-12
Introdução:
Da briga, brigando e discutindo. Assim como uma família, é
muito fácil e viável para a família da igreja a ter problemas como
uma unidade bem. A verdadeira unidade, portanto, não é a
ausência de problemas, mas as decisões para passar e encontrar
todos os problemas de trabalhar em conjunto como uma unidade.
Com isto em mente, é essencial para nós, não tente correr de
nossos problemas que estão a caminho, mas ao invés procurar
uma maneira de trabalhar os problemas que nós temos e para
trazê-los ao Senhor. Isso só pode ser obtida pela graça de Deus e
pela Sua força contínua e de paz para nossas vidas. Assim,
podemos continuar a olhar para o Senhor, como nós trabalhamos
com aqueles que nos rodeiam no ministério, em conjunto que se
esforça para servir o nosso Mestre.
Objetivos:
Conhecer – Para entender que, em união com o corpo de
Cristo e trabalhar juntos somos mais fortes e mais eficazes.
Para perceber a vastidão da Igreja em geral e para ver o
nosso papel nele.
Atitude – Para apreciar os diferentes papéis e peças cada
membro do corpo de Cristo, cada um para uma função
diferente, no entanto, designado por Deus.
Ações – Para se esforçam para incentivar e apoiar os irmãos
e irmãs no corpo de Cristo. Para não olhar para causar
divisão ou contendas no corpo de Cristo, mas sim para unir e
incentivar as pessoas à nossa volta que procuram servir ao
Senhor em suas vidas.
Versos para Memorizar:
1 Pedro 3:8 “Finalmente, sede todos de igual ânimo,
compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos,
humildes.”
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Textos para Estudo:
Salmo 133; João 13:34-35; Romanos 12:3-8; 1 Coríntios 6:5-8;
12; Efésios 4:1-7; Hebreus 10:23-25;1 Pedro 3:8-11; 1 João
3:11-20; 4:7-21
Explorando o Texto:
1. Como diz S. Paulo, ele vê a igreja de Corinto como ele
analisa seu personagem? (1 Coríntios 3:1. Ele lhes disse
que os viam como meros bebês em Cristo.)
2. Como Paulo diz que ele teria que se dirigir a igreja por
causa de seu personagem? (1 Coríntios 3:1. Paulo
escreve que ele não poderia dirigir a Igreja como
espiritual, mas sim como mundanos).
3. Qual era o problema que a igreja de Corinto estava
tratando no momento em que Paulo escreveu a eles que
levaram para que enfrentá-los como mundanos?
(1 Coríntios 3:3-4. Havia ciúmes e brigas entre a igreja
como eles estavam discutindo sobre quem a seguir, ou
Paulo, ou Apolo).
4. O título que Paulo quer dar a ele e Apolo? Qual era sua
função? (1 Coríntios 3:5-6. Paulo descreve ele e Apolo a
ser meros servos por meio do qual as pessoas passaram a
acreditar. Eles simplesmente plantado e regado a
semente da Palavra de Deus na vida das pessoas.)
5. Quem era aquele que estava realmente no trabalho por
trás da salvação das almas e os trabalhos no coração e na
vida da igreja? (1 Coríntios 3:5-6. O Senhor Deus foi
quem nomeou o trabalho e fez a semente que foi
plantada para crescer)
6. Quem é o único que é tudo e é digno de receber a glória
e com toda a atenção? (1 Coríntios 3:7. Só Deus é digno
de glória como Ele é o único que faz qualquer coisa.)
7. Qual é o propósito só para os homens que plantar e regar
o campo de Deus? (1 Coríntios 3:8. O homem que planta
e de água só têm uma finalidade, que é a planta e água.)
8. Como é a igreja de Deus descrito e que é paralelo?
(1 Coríntios 3:9. A igreja de Deus é o campo de Deus e
descreveu como sua construção.)
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9. Qual é o fundamento para a construção da nossa vida em
Deus? (1 Coríntios 3:11. O único fundamento é Jesus
Cristo)
10. Como Paulo diz que ele veio para estabelecer o
fundamento de Jesus Cristo? (1 Coríntios 3:10-11. Paulo
disse que ele veio para estabelecer o fundamento de
Jesus Cristo, pela graça concedida por Deus.)
11. O cuidado Paulo dá a respeito do edifício sobre o
fundamento de Cristo? (1 Coríntios 3:10. Aquele que
cada um deve ser como edifica sobre ele.)
12. O que os homens da Judéia derrubar com eles quando
veio a Antioquia? (Atos 15:1. Os homens da Judéia,
trouxeram consigo o ensinamento de que "Se não vos
circuncidardes, segundo o costume ensinado por Moisés,
você não pode ser salvo.")
13. Qual a resposta que isso traz, entre a igreja em
Antioquia? (Atos 15:2. Este ensinamento dos homens da
Judéia trouxe um forte debate e disputa muito na igreja,
como Paulo e Barnabé contra o seu ensino herético)
14. Como a igreja em Antioquia responder ao debate que
surgiu em sua igreja? (Atos 15:2-3. A Igreja designou
Paulo e Barnabé, juntamente com alguns outros crentes,
para ir a Jerusalém para ver os apóstolos e aos anciãos
sobre aquela questão sobre a necessidade da circuncisão
para os novos crentes)
15. Qual foi a mensagem que Paulo e Barnabé como
espalhar eles viajaram a Jerusalém e, em seguida,
também compartilhou com a igreja lá? (Atos 15:3-4.
Paulo e Barnabé relataram tudo o que Deus fizera com
eles e como os gentios foram convertidos)
16. Qual foi a reação dos apóstolos e dos anciãos à questão
colocada pelos fiéis que pertenciam ao partido dos
fariseus sobre a circuncisão dos gentios? (Atos 15:6-11.
Os apóstolos e ancião se reuniram para analisar a
questão e depois de muita discussão, Pedro levantou-se e
explicou que o que Deus havia aceito os gentios, dandolhes o Espírito Santo e não tinha feito qualquer distinção
entre eles e os judeus. Peter em seguida, explica que não
era melhor colocar uma restrição sobre os gentios
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crentes em circuncisão, pois é através da graça do
Senhor Jesus, que não há salvação)
17. Qual foi a resposta do conjunto após Peter falou-lhes
sobre a aceitação dos gentios, sem as restrições da lei?
(Atos 15:12. A assembléia toda ficou em silêncio e
escutou a Barnabé e Paulo contar sobre o sinal e
prodígios Deus fizera entre os gentios por meio deles)
Questões para Discussão:
1. O aspecto que a Igreja dá ao mundo exterior, quando
estamos cheios de luta, brigando, discutindo?
(1 Coríntios 3:1-4) [Quando a igreja está cheia de raiva,
raiva e combate, o mundo olha para a igreja e ele pensa
de forma diferente do que ele, se não pior por causa do
estilo de vida hipócrita de promover o amor e viver em
paz, mas a raiva eo ódio.]
2. Como devemos reagir quando os argumentos e debates
chegar na igreja? (Atos 15:1-6) [Quando temos
argumentos que surgem na igreja, devemos ter o
argumento da igreja antes de liderança com mais
sabedoria e discernimento, a fim de trazer tranqüilidade
e resolução da situação]
3. Qual é o problema quando começamos a começar a
seguir apenas a liderança do homem? (1 Coríntios 3:3-4)
[Quando olhamos para a chefia de vir do homem e não
de Deus, estimular-nos com inveja e ciúme,
comparando-se uns contra os outros e competindo por
atenção.]
4. Como devemos ver a nossa posição como função no
ministério de Deus? (1 Coríntios 3:5-6) [Devemos a nós
mesmos como meros servos do Senhor Jesus Cristo,
designado para fazer o que Ele quer que façamos, cada
um por sua própria função.]
5. Quais são algumas maneiras que você pode estar
servindo o seu corpo da igreja?
6. Como devemos proteger nossas vidas como nos
envolvemos no ministério, onde nós somos os que estão
na liderança? [É preciso ter cuidado para não se tornar
arrogante e procurar formas de utilizar os outros ao
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7.

8.
9.

10.

11.

nosso redor para participar no ministério para que ele
não está nos fazendo de tudo e recebendo toda a
atenção.]
O que devemos concentrar-nos em comunicação com
aqueles que nos rodeiam, a fim de permanecerem unidos
ao ministério? (Atos 15:3-4, 11-12) [Não devemos
apenas nos concentrar sobre a salvação que temos
através de Jesus Cristo, mas também devemos nos
concentrar no trabalho que o Senhor está ativamente
fazendo e trazendo entre nós!]
Quais são algumas maneiras que você tem visto o
Senhor trabalhando ativamente em sua congregação?
Por que todos os honra e louvor precisa ir para o Senhor,
se nada de bom sai do nosso ministério? (1 Coríntios
3:7) [só Deus deve receber toda a glória de nossas vidas,
porque Ele é a Uma é só no trabalho e é a única que faz /
o crescimento do fruto no ministério.]
O que estamos a fazer na igreja, quando não sabemos
compreender o que o nosso ministério é? (1 Coríntios
3:5-8) [Devemos buscar a Deus como Ele, em última
análise é quem nomeia e determina o trabalho que
estamos à ser e é o único que funciona através de nós.]
O fundamento do nosso ministério deve ser construído e
vive e por quê? (1 Coríntios 3:10-11; Atos 15:11)
[nossas vidas e ministério deve ser construída sobre o
fundamento de Cristo como Ele deve ser o centro de
tudo e qualquer coisa que nós faríamos. Através da graça
de Deus através de Jesus Cristo e este é o único que
salva. Cristo é a nossa rocha sólida da fé, através do qual
temos a redenção, e pelo qual somos capazes de entrar
em um relacionamento com Deus, portanto, qualquer
outro fundamento é areia movediça.]
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79. Orando pela Cura
Jesus Cura o Servo Centurions e do Filho de Naim
Lucas 7:1-22
Lucas 7
1 Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao
povo, entrou em Cafarnaum. 2 E o servo de um centurião, a
quem este muito estimava, estava doente, quase à morte.
3 Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns
anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo.
4 Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram,
dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto; 5 porque é amigo do
nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. 6 Então, Jesus
foi com eles.
E, já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer:
Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres
em minha casa. 7 Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir
ter contigo; porém manda com uma palavra, e o meu rapaz será
curado. 8 Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e
tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai; e a
outro: vem, e ele vem; e ao meu servo: faze isto, e ele o faz.
9 Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele e, voltando-se
para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem
mesmo em Israel achei fé como esta. 10 E, voltando para casa os
que foram enviados, encontraram curado o servo.
11 Em dia subseqüente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada
Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão.
12 Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o
enterro do filho único de uma viúva; e grande multidão da cidade
ia com ela.
13 Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não
chores!
14 Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam,
disse: Jovem, eu te mando: levanta-te! 15 Sentou-se o que
estivera morto e passou a falar; e Jesus o restituiu a sua mãe.
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16 Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus,
dizendo: Grande profeta se levantou entre nós; e: Deus visitou o
seu povo. 17 Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a
Judéia e por toda a circunvizinhança. 18 Todas estas coisas
foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando
dois deles, 19 enviou-os ao Senhor para perguntar: És tu aquele
que estava para vir ou havemos de esperar outro? 20 Quando os
homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos
para te perguntar: És tu aquele que estava para vir ou
esperaremos outro?
21 Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias, e de
flagelos, e de espíritos malignos; e deu vista a muitos cegos.
22 Então, Jesus lhes respondeu: Ide e anunciai a João o que
vistes e ouvistes: os cegos vêem, os coxos andam, os leprosos
são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e
aos pobres, anuncia-se-lhes o evangelho.
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Questões para Estudo: Orando pela Cura
Lucas 7:1-22
Introdução:
Como vivemos em um mundo que está cheio de pecado e
ferindo, muitas vezes encontro a doença ea morte muitas vezes
em nossas vidas. Esta é a repercussão natural de entrada do
pecado no mundo e os nossos corpos agora funcionando em um
nível imperfeito. Contudo, como cristãos e crentes no Senhor
Deus Todo-Poderoso, nós sabemos que Deus não está limitado
às coisas naturais que nos rodeiam. Antes, Deus trabalha no
reino do sobrenatural e é capaz de suplantar o que somos capazes
de fazer e compreender na Terra. Nós, como cristãos têm uma
vantagem não só em ter um Deus-Poderoso Tudo o que nós
acreditamos, mas também que Ele é um Deus pessoal, que deseja
profundamente para que possamos conhecê-lo e chamá-Lo.
Assim, como os seguidores do Deus Todo-Poderoso, formos
capazes de chamar a Ele em oração e pedir que em nossa própria
mente finita pode ser uma impossibilidade, como o nosso Deus é
um Deus que não está vinculada pelo que é possível.
Objetivos:
Conhecer – Para você perceber que algum poder

sobrenatural para a cura vem de Deus. Para entender
que, quando oramos, Deus não nos responde sempre da
maneira que desejamos, mas que Ele sempre nos dá
uma resposta.
Atitude – Para ter um coração de compaixão por aqueles
que nos rodeiam, que está doente e sofrendo e com o
desejo de trazê-los diante do Senhor em oração de
intercessão.
Ações – Para rezar para as necessidades que temos em
nossa vida e ter confiança que o Senhor é capaz de
fazer mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Para
andar pela fé e não pela vista.
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Versos para Memorizar:
Tiago 5:16 “Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e
orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua
eficácia, a súplica do justo.”
1 João 5:14-15 “E esta é a confiança que temos para com ele:
que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos
ouve. E, se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe
pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe
temos feito.”
Textos para Estudo:
1 Reis 17:7-24; Mateus 15:22-28; Marcos 5:25-34; Lucas 18:1-5;
Atos 28:27-28; Hebreus 11:6; Tiago 5:14-20; 1 João 5:14-15;
Explorando o Texto:
1. O que estava em Cafarnaum, Jesus espera que ele entrou
na cidade? (Lucas 7:1-2. Em Cafarnaum havia um servo
do centurião, que estava doente e prestes a morrer.)
2. Qual foi a resposta do centurião, quando ele ouviu falar
de Jesus? (Lucas 7:3. O centurião enviou alguns anciãos
dos judeus para pedir a Jesus que viesse curar o seu
servo, a quem muito valorizada).
3. De que maneira os anciãos dos judeus pleitear com Jesus
quando veio a ele? (Lucas 7:4. Eles vieram para Jesus e
suplicou fervorosamente com ele.)
4. Qual foi o parecer dos anciãos judeus sobre o centurião?
(Lucas 7:4-5. Este homem merece que você faça isso e
eles pensavam dele muito grande.)
5. O que fazer quando o centurião, Jesus não estava muito
longe de sua casa? (Lucas 7:6. O centurião mandou
amigos para não dizer a Jesus que o problema se, para
ele não se considerava digno de ter Jesus veio sob o seu
teto.)
6. Por que não o centurião veio a Jesus? (Lucas 7:7. O
centurião nem sequer considerar-se digno de ir ter com
Jesus.)
7. O que fez o centurião dizer que demonstrou sua fé no
poder de Jesus? (Lucas 7:7. O centurião demonstrou fé,
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

crendo que, se Jesus apenas disse que a palavra de seu
servo seria curado.)
O que era a resposta de Jesus, quando ouviu a resposta
do centurião e que ele nota sobre a fé do centurião?
(Lucas 7:9. Jesus ficou admirado com o centurião e
observou a multidão a seguir-lhe que não havia
encontrado tamanha fé, mesmo em Israel.)
O que os homens acham quando eles voltaram para a
casa do centurião? (Lucas 7:10. Quando os homens
voltaram para a casa, encontraram o servo do centurião
bem.)
O que estava acontecendo quando Jesus aproximou-se
da cidade chamada Naim? (Lucas 7:11-12. Quando ele
se aproximou do portão da cidade, uma pessoa morta
estava sendo realizada.)
Quem foi o morto que estava sendo realizado? (Lucas
7:12. A pessoa morta era o filho único de sua mãe, que
era viúva.)
Qual foi a resposta de Jesus quando viu a mãe viúva?
(Lucas 7:13. Quando o Senhor viu, seu coração saiu com
ela e disse-lhe: "Não chore".)
O que Jesus queria dizer quando ele subiu e tocou no
caixão do menino morto? (Lucas 7:14. Jesus disse:
"Jovem, eu te digo, levanta-te!").
O que aconteceu com o homem morto depois de Jesus
pediu-lhe para se levantar? (Lucas 7:15. O morto sentouse e começou a falar.)
Quem fez o elogio quando as pessoas viram o que Jesus
tinha feito e que ajudam a que eles tinham vindo de
crédito a eles? (Lucas 7:16. As pessoas na multidão
louvou a Deus, dizendo que ele tinha vindo para ajudar o
seu povo.)
Qual foi a pergunta que João enviou seus discípulos a ir
e pedir a Jesus? (Lucas 7:19. Você é o único que estava
por vir, ou devemos esperar outro?)
Que resposta Jesus deu aos discípulos de João o? (Lucas
7:22. "Os cegos vêem, os coxos andam, os que têm
hanseníase são curados, os surdos ouvem, os mortos são
ressuscitados, e as boas notícias é pregado aos pobres.)
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Questões para Discussão:
1. Quais são as coisas em sua vida que você precisa estar
trazendo para Jesus?
2. Como cristãos, de que maneira devemos apresentar
diante de Deus em oração? (Lucas 7:7) [Devemos
acconhecer que, e de nós mesmos, não são dignos de vir
diante do Senhor, mas fazê-lo apenas por causa da Sua
graça e misericórdia.]
3. Ao olhar para o centurião, que bom que vemos o nosso
"boas obras" para fazer-nos chegar diante do Senhor?
(Lucas 7:4-7) [Isso mesmo quando pensamos que
poderíamos "merecem" algo de Deus por causa do que
fizemos, que realmente são indignos do Senhor está
trabalhando em nossas vidas, é somente pela Sua graça
em nossas vidas Ele que decide trabalhar.]
4. Como o centurião, que é a coisa mais importante para
nós ter em nossas vidas quando apelamos ao Senhor em
oração? (Lucas 7:7) [Para nós, como cristãos, devemos
ter fé que o Senhor ouve as nossas orações e que Ele é
capaz de fazer aquilo que pedimos dele.]
5. Embora devemos ter fé no poder do Senhor, é o Senhor
possa trabalhar em nossas vidas, apesar de nossa falta de
fé ou falta de pedir para que Ele? Por quê não? (Lucas
7:13-15) [Como a Deus todo-poderoso, o Senhor é
certamente capaz de trabalhar na vida de qualquer
homem ou mulher ou não ter fé para que ele possa
receber a glória da situação. No entanto, Ele nos chama a
ter fé nEle, para que possamos apontar aqueles que nos
rodeiam para o Senhor, como nós olhamos para ele para
trabalhar em nossas vidas.]
6. O que aprendemos sobre o caráter de Deus, olhando para
o coração de Jesus para aqueles que estavam doentes ou
com dor? (Lucas 7:13) [Vemos o caráter de Deus deve
ser de amor e de compaixão, que, assim como Jesus
tinha um coração que saiu para aqueles que estavam
doentes ou com dor, assim é o coração de Deus é cheio
de compaixão sobre os que estão sofrendo.]
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7. Que tipo de coração você tem para aqueles que estão
sofrendo ou na dor em torno de você? Qual é a sua
resposta para eles?
8. Quando Deus está fazendo um trabalho milagroso que
nos rodeia, o que deve ser nossa resposta? (Lucas 7:16)
[Devemos ter a resposta de louvor e adoração da
misericórdia de Deus, bem como um espírito de gratidão
por sua ajuda para nós.]
9. Se Jesus foi capaz de curar os cegos, coxos, leprosos,
surdos e morto, o trabalho é aquele capaz de fazer na sua
vida?
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80. Testamunhando
Pedro e João perante o Sinédrio
Atos 4:1-21
Atos 4
1 Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes,
o capitão do templo e os saduceus,
2 ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem, em Jesus,
a ressurreição dentre os mortos; 3 e os prenderam, recolhendo-os
ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. 4 Muitos, porém,
dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de
homens a quase cinco mil.
5 No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os
anciãos e os escribas 6 com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João,
Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote;
7 e, pondo-os perante eles, os argüiram: Com que poder ou em
nome de quem fizestes isto?
8 Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Autoridades
do povo e anciãos, 9 visto que hoje somos interrogados a
propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo
por que foi curado, 10 tomai conhecimento, vós todos e todo o
povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a
quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os
mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós.
11 Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se
tornou a pedra angular. 12 E não há salvação em nenhum outro;
porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre
os homens, pelo qual importa que sejamos salvos.
13 Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram
homens iletrados e incultos, admiraram-se; e reconheceram que
haviam eles estado com Jesus. 14 Vendo com eles o homem que
fora curado, nada tinham que dizer em contrário. 15 E,
mandando-os sair do Sinédrio, consultavam entre si, 16 dizendo:
Que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a
todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito
por eles, e não o podemos negar; 17 mas, para que não haja
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maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais
falarem neste nome a quem quer que seja.
18 Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não
falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. 19 Mas Pedro e
João lhes responderam: Julgai se é justo diante de Deus ouvirvos antes a vós outros do que a Deus; 20 pois nós não podemos
deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos.
21 Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo
achado como os castigar, por causa do povo, porque todos
glorificavam a Deus pelo que acontecera.
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Questões para Estudo: Testamunhando
Atos 4:1-21
Introdução:
Para nós, como cristãos, devemos sempre estar à procura de uma
avenida para fazer conhecido o mistério do evangelho do poder
de Jesus Cristo ao mundo que nos rodeia. Quer seja através de
ensaios ou momentos de louvor, cada circunstância pode ser
trazida para perto, para dizer aos presentes sobre a obra de Jesus
Cristo em nossas vidas. Para o nosso propósito nesta terra não é
apenas para se certificar de que estamos em um relacionamento
correto com o Senhor Jesus Cristo, mas para afetar aqueles que
nos rodeiam no nosso dia-a-dia a fim de que eles podem ser
levados para a mesma relação com Jesus Cristo. Em Atos
capítulo 4, João Pedro e tinha apenas curou um homem aleijado
fora da porta do templo e estava agora com a oportunidade de
assistir às multidões que se reuniram em torno deles. Eles
estavam simplesmente aproveitando de uma situação que Deus
colocou na frente deles, a fim de apontar aqueles à sua volta para
ele. Quando olhamos para esta história, vamos pensar em como
podemos estar à procura de oportunidades para testemunhar em
situações que Deus colocou diante de nós tão bem!
Objetivos:
Conhecer – Para conhecer e crer que Deus quer que todos os
homens sejam salvos e cheguem ao Conhecer a verdade e
que Ele deseja nos usar como Seus vasos, a fim de realizar
esse trabalho em todo o mundo.
Atitude – Para ter o coração de Deus para ver todos os salvos
eo desejo de sair da nossa zona de conforto e ser porta-vozes
corajosas de Jesus Cristo àqueles que nos rodeiam.
Ações – Para olhar para as oportunidades que o Espírito de
Deus dá-nos a proclamar a verdade do evangelho do Senhor
Jesus Cristo e que a verdade brilha na escuridão à nossa
volta que está perecendo sem o Senhor em suas vidas.
Versos para Memorizar:
Mateus 10:19-20 “E, quando vos entregarem, não cuideis em
como ou o que haveis de falar, porque, naquela hora, vos será
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concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que
falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós.”
1 Pedro 3:15-16 “Antes, santificai a Cristo, como Senhor, em
vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo
aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendoo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de
modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem
envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em
Cristo.”
Textos para Estudo:
Mateus 10:19-20; 28:18-20; Atos 1:8; 2:22-38; 14:1-7; Romanos
1:16; 1 Coríntios 15:1-6; 1 Pedro 3:15-16
Explorando o Texto:
1. O que é que vamos encontrar Pedro e João a fazer no
início da história? (Atos 4:1. Eles estavam falando ao
povo.)
2. Quem apareceu a Pedro e João, como eles estavam
falando ao povo? Qual foi a importância que teve na
cultura daquele dia? (Atos 4:1. Os sacerdotes, o capitão
da guarda do templo e os saduceus vieram todos para
cima de Pedro e João, que eram grupos de pé alto ou
indivíduos na cultura do dia.)
3. Qual foi a atitude desses homens para o ensino ea
pregação de Pedro e João? (Atos 4:2. Eles estavam
muito perturbados com o ensino ea pregação dos
apóstolos).
4. O que foi que Pedro e João estavam ensinando a
anunciar ao povo? (Atos 4:2. Eles estavam proclamando
em Jesus a ressurreição dos mortos.)
5. O que fizeram aqueles na liderança fazer em resposta à
pregação e proclamação de Jesus Cristo, Pedro e João?
(Atos 4:3. Apreenderam Pedro e João e pô-los na
cadeia.)
6. Qual foi a resposta daqueles no meio da multidão que
tinha ouvido a mensagem e anúncio da Boa Nova de
Jesus Cristo? (Atos 4:4. Muitos que ouviram a
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7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

mensagem creram e adicionou-se àqueles que já eram da
fé.)
O que os governantes, os anciãos e mestres da lei
fizeram com João Pedro e no dia seguinte, eles se
encontraram em Jerusalém? (Atos 4:5-7. Eles tiveram
Pedro e João diante deles e começaram a questioná-los.)
Que pergunta fez o governante, anciãos e mestres da lei
submeter Pedro e João? (Atos 4:7. Os governantes
perguntou: "Por que poder ou em nome de quem fizestes
isto?")
Qual foi o ato que os líderes estavam se referindo ao
momento em que perguntou o que poder ou em nome de
Pedro ou o João tinha feito isso? (Atos 4:9. Os líderes
estavam questionando o ato da cura do paralítico.)
Em que o poder que Pedro responde aos líderes? (Atos
4:8. Pedro respondeu ao povo cheio do Espírito Santo.)
Quem fez Peter direcionar a atenção ea glória da cura do
paralítico? (Atos 4:10. Peter dirige a atenção ea glória do
poder e nome de Jesus Cristo de Nazaré.)
Como é que Peter descrever Jesus Cristo, para aqueles
que estavam presentes e ouvir? (Atos 4:10-11. Jesus é
descrito como crucificado na mão do homem e
ressuscitou dentre os mortos pelo poder de Deus. Ele é o
que tem sido rejeitada pelos homens, mas que se tornou
o centro de todas as coisas.)
Quem não apontam a Pedro que a nossa salvação se
encontra em? Por quê? (Atos 4:12. A Salvação é para
ser encontrada em nenhuma outra pessoa, mas Jesus,
pois não há outro nome debaixo do céu dado aos homens
pelo qual devamos ser salvos.)
Quais foram as coisas que os líderes observei sobre
Pedro e João? (Atos 4:13. Eles perceberam que eram
homens comuns e sem instrução ainda estavam cheios de
coragem e foi com Jesus.)
Qual foi a reação da liderança em resposta à coragem
que Pedro e João, mostrou entre seu estado normal?
(Atos 4:13. Ficaram surpresos.)
O que poderia dizer aos líderes, em resposta ao que
Pedro e João tinham feito na cura do paralítico? Por quê?
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17.

18.

19.

20.

(Atos 4:14. Não havia nada que pudesse dizer que eles
podiam ver o homem que está lá com eles.)
Por que os líderes não conseguem negar o milagre que
Pedro e João tinha feito? (Atos 4:16. Os líderes judeus
não eram capazes de negar o milagre de destaque que
tinha sido executado como todos os que vivem em
Jerusalém, soube que tinha sido feito.)
Qual foi a solução veio com os líderes, a fim de parar de
Pedro e João de falar em nome do Senhor Jesus Cristo?
(Atos 4:17. Os líderes simplesmente decidiram que iriam
avisar Pedro e João já não falar com ninguém nesse
nome.)
Qual foi a resposta de Pedro e João, os líderes religiosos
a pedir que eles param o ensino em nome de Jesus?
(Atos 4:19-20. Disseram os líderes de julgar por si
mesmo que era melhor para ouvir a Deus do que eles e
disse-lhes que em relação à sua mensagem, que não
podia ajudar, mas falando sobre o que tinham visto e
ouvido.)
Por que os líderes religiosos não propriamente decidir
como punir Pedro e João? (Atos 4:21. Os líderes não
podem decidir a forma de puni-los, porque todas as
pessoas estavam louvando a Deus pelo que havia
acontecido.)

Questões para Discussão:
1. Qual é a mensagem que temos de proclamar ao mundo
que nos rodeia? (Atos 4:2, 12) [A mensagem que temos,
como cristãos, para anunciar ao mundo que nos rodeia é
que, em Jesus, não há ressurreição dos mortos e que a
salvação é encontrada em nenhum outro, mas em Jesus
Cristo.]
2. Que situações você se encontra em onde você pode
compartilhar Jesus Cristo com aqueles ao seu redor?
Qual é a sua resposta a essas situações que você
encontra?
3. O que podemos saber será a resposta do mundo à nossa
volta quando estamos compartilhando o evangelho do
Senhor Jesus Cristo? (Atos 4:1-4) [A resposta do mundo
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4.

5.

6.

7.

8.

vai variar bastante, quando nós, como cristãos começam
a espalhar a mensagem do Senhor Jesus Cristo com eles.
Para fora daqueles que têm o Espírito Santo trabalhar em
suas vidas, muitos virão para a salvação e fico
maravilhado com o amor ea graça de Jesus Cristo para
suas vidas. No entanto, para aqueles que estão resistindo
à ação do Espírito Santo, que será perturbado pelo
evangelho e responder de forma negativa para a
mensagem da salvação.]
Por que nós, como cristãos não têm razão para temer,
quando são questionados para a nossa fé ou tratados
indevidamente para a nossa crença em Jesus Cristo?
(Atos 4:8) [Não temos nenhuma razão para temer que
temos o poder do Espírito Santo vive em nós, que nos
dará as palavras para dizer no momento certo, em
resposta às perguntas que surgem em nosso caminho e
nos dará a força para passar por tudo de errado vem
contra nós.]
Como podemos ser testemunhas de Jesus, quando somos
interrogados sobre nossas vidas eo que estamos fazendo?
(Atos 4:10-11) [Nós podemos servir como uma
testemunha de Jesus Cristo, mesmo em tempos de
questionamentos e dificuldades, apontando as pessoas de
volta para Jesus Cristo e dando-lhe a glória de nossas
vidas.]
Por que Deus muitas vezes usam a homens simples e
ordinária para usar para a Sua glória? (Atos 4:13) [Deus
usa homens simples de fazer seu trabalho de modo que é
óbvio que não é pelo homem que as coisas são
realizadas, mas o Senhor Deus Todo-Poderoso sozinho.]
Qual a nossa resposta deve ser como cristãos, quando o
Senhor nos disse para fazer algo que o mundo se opõe?
(Atos 4:19-20) [Como cristãos, devemos escolher para
ouvir a Palavra do Senhor sobre as palavras do homem
como Deus, em última instância é o único que não tem
controle apenas da vida presente, mas também da vida
futura.]
Quais são algumas das coisas que o Senhor tem dito para
fazer? Qual tem sido sua resposta?
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81. Evangelismo
Paulo perante o Rei Agripa
Atos 26:1-29
Atos 26
1 A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: É permitido que
uses da palavra em tua defesa. Então, Paulo, estendendo a mão,
passou a defender-se nestes termos: 2 Tenho-me por feliz, ó rei
Agripa, pelo privilégio de, hoje, na tua presença, poder produzir
a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos
judeus; 3 mormente porque és versado em todos os costumes e
questões que há entre os judeus; por isso, eu te peço que me
ouças com paciência.
4 Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde
o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a
conhecem; 5 pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o
princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu
conforme a seita mais severa da nossa religião. 6 E, agora, estou
sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus
foi feita a nossos pais, 7 a qual as nossas doze tribos, servindo a
Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar; é no
tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus.
8 Por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os
mortos?
9 Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu
praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno; 10 e assim procedi
em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais
sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões; e contra estes
dava o meu voto, quando os matavam. 11 Muitas vezes, os
castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar.
E, demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades
estranhas os perseguia.
12 Com estes intuitos, parti para Damasco, levando autorização
dos principais sacerdotes e por eles comissionado. 13 Ao meiodia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais
resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que
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iam comigo. 14 E, caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que
me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me
persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões.
15 Então, eu perguntei: Quem és tu, Senhor?
Ao que o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues.
16 Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te
apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas
em que me viste como daquelas pelas quais te aparecerei ainda,
17 livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio,
18 para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a
luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam
eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados
pela fé em mim.
19 Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial,
20 mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém,
por toda a região da Judéia, e aos gentios, que se arrependessem
e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de
arrependimento. 21 Por causa disto, alguns judeus me
prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. 22 Mas,
alcançando socorro de Deus, permaneço até ao dia de hoje,
dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada
dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de
acontecer, 23 isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o
primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e
aos gentios.
24 Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu
em alta voz: Estás louco, Paulo! As muitas letras te fazem
delirar! 25 Paulo, porém, respondeu: Não estou louco, ó
excelentíssimo Festo! Pelo contrário, digo palavras de verdade e
de bom senso. 26 Porque tudo isto é do conhecimento do rei, a
quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que
nenhuma destas coisas lhe é oculta; porquanto nada se passou em
algum lugar escondido. 27 Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas?
Bem sei que acreditas. 28 Então, Agripa se dirigiu a Paulo e
disse: Por pouco me persuades a me fazer cristão.
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29 Paulo respondeu: Assim Deus permitisse que, por pouco ou
por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me
ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias.
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Questões para Estudo: Evangelismo
Atos 26:1-29
Introdução:
Evangelizar é levar a iniciativa para compartilhar Jesus Cristo,
no poder do Espírito Santo, e deixar os resultados até Deus.
Muitos cristãos, no entanto, não conseguem sequer dar o
primeiro passo em tomar a iniciativa. Eles muitas vezes têm
muitas razões pelas quais ele é apenas "não é para eles". O medo
da rejeição, medo de perseguição ou medo de não saber as
palavras certas para dizer que muitas vezes são razões comuns
para os crentes não compartilham de sua fé, mas realmente tudo
se resume a ter medo de algum tipo. Enquanto os medos são
reais e é verdade que as coisas neste mundo pode ser assustador,
é importante para nós, como cristãos, para lembrar que maior é
aquele que está conosco e em nós, do que qualquer das coisas e
teme que iríamos enfrentar em neste mundo. Assim, como
cristãos, podemos ir em frente com coragem e confiança em
compartilhar nossa fé, como nós confio em Aquele que vence o
mundo.
Objetivos:
Conhecer – Para entender a necessidade de contar todo o
mundo, das relações que podem ter com o Senhor
ressuscitado e Salvador Jesus Cristo.
Atitude – Acreditar em nossos corações a importância de
ver todos os homens salvos e chegando ao Conhecer a
verdade. Que nossas dores que queimam em agonia
sobre aqueles que estão condenados ao inferno e que se
alegra com a salvação de uma alma perdida.
Ações – Para ir a todo o mundo, proclamando a
ressurreição dos mortos por meio de Jesus Cristo, a rezar
ao Senhor da messe que envie trabalhadores para a sua
seara para que os homens possam ser salvos.
Versos para Memorizar:
Mateus 9:37-38 “E, então, se dirigiu a seus discípulos: A seara,
na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai,
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pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua
seara.”
Textos para Estudo:
Mateus 9:36-38; Marcos 16:15-18; Lucas 15:7; Atos 1:8,
1 Coríntios 15:1-7; 1 Timóteo 2:4; Filémon 1:6; 1 Pedro 3:15-16;
1 João 4:4
Explorando o Texto:
1. O que Paulo disse ao rei Agripa, quando ele começou a
sua defesa contra todas as acusações dos judeus? (Atos
26:2-3. Paul disse que se considerava a sorte de estar
perante o rei Agripa para fazer sua defesa, especialmente
desde que o rei estava bastante familiarizada com os
costumes judaicos e controvérsias.)
2. O que peço Paul rei Agripa que fazer? (Atos 26:3. Paul
pediu o rei Agripa para ouvi-lo pacientemente)
3. Que tipo de fundo na religião que Paulo tem? (Atos
26:5. Paulo tinha o fundo de pertença a mais severa seita
da religião judaica: os fariseus).
4. Por que o estado de Paul que ele foi a julgamento
perante o rei Agripa? (Atos 26:6. Paulo afirma que ele
foi a julgamento por causa da esperança que tinha no que
Deus prometeu a seus pais.)
5. De que maneira Paulo se relacionam com o rei Agripa
como ele relés onde ele estava antes de Cristo entrou em
sua vida? (Atos 26:9. Paul explica que ele também
estava convencido de que ele deveria ter feito todo o
possível para se opor ao nome de Jesus de Nazaré).
6. O que Paulo fez para se opor ao nome de Jesus de
Nazaré? (Atos 26:10-11. Sob a autoridade dos
sacerdotes, Paul colocou muitos dos santos nas prisões e
quando eles foram condenados à morte, ele exercer o seu
voto contra eles, indo de cidade em cidade para puni-los
e tentar forçar los a blasfemar. Chegou a cidades
estrangeiras para se opor a eles.)
7. O que encontro de Paulo quando ele estava na estrada
para Damasco, sob a autoridade e comissão dos
principais dos sacerdotes? (Atos 26:12-13. Paulo
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

encontrou uma luz do céu, mais brilhante que o sol, que
brilhou em volta dele e seus companheiros).
Quem fez Paul [anteriormente Saul acConhecer] era o
único que estava gritando com ele na estrada de
Damasco? (Atos 26:14-15. Ele pode ser visto por causa
de Paulo, "Quem és tu, Senhor?" Que Paulo já sabia que
isso que estava aparecendo para ele era Jesus. Essa
pergunta é feita por certos 'A resposta de Jesus a Paulo,
como Cristo claramente identifica-se a Paulo).
Que comissão que Jesus deu a Paulo? (Atos 26:16-18.
Jesus comissionou Paulo para ser um servo e testemunha
do que tinha visto e que ele iria ser mostrado. Paul
estava sendo enviado para não só o seu próprio povo (os
judeus), mas também para os gentios, a fim que seus
olhos podem ser abertas e que eles se convertam das
trevas à luz e receber o perdão dos pecados juntamente
com um lugar com aqueles que são santificados pela fé
em Cristo.)
O que Paulo diz o rei Agripa sobre sua reação à visão?
(Atos 26:19-20. Paul diz ao rei que ele não foi
desobediente à visão, mas foi para aqueles em Jerusalém
e em toda a Judéia, bem como os gentios para pregar
uma mensagem que se arrependessem e se convertessem
a Deus e provar seu arrependimento por seus atos.)
O ponto base é Paulo que sua mensagem é baseada?
(Atos 26:22. Pontos de Paul volta à Palavra de Deus,
especificamente a Moisés e aos profetas, como base para
a sua mensagem.)
Qual foi a resposta que Paulo recebeu o seu testemunho
de Jesus Cristo? (Atos 26:24. Festus Paul interrompeu e
disse que ele estava fora de sua mente e que ele era
louco).
Como Paulo responde a essas críticas? (Atos 26:25. Paul
não ataque de volta ao ataque que havia recebido, mas
responde com um humilde e determinada defesa muito.)
O que Paulo sabe sobre o rei Agripa e sua compreensão
do que estava sendo apresentado? (Atos 26:26-27. Paul
estava bem consciente de que o rei Agripa estava bem
familiarizado com as Escrituras, e que ele acreditava nos
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profetas.) Qual foi o coração de Paulo para o rei Agripa
e para aqueles que estavam ouvindo? (Atos 26:28-29.
Paulo tinha o desejo de que o rei Agripa e todos os
outros sejam salvos, mesmo depois de um longo ou curto
espaço de tempo.)
Questões para Discussão:
1. Qual deve ser nossa Atitude como cristãos, quando
temos a oportunidade de compartilhar o evangelho
com aqueles que nos rodeiam? (Atos 26:2-3)
[Devemos considerá-lo uma feliz oportunidade de
compartilhar a Cristo com todo o público que o
Senhor permite isso para que possamos ter.]
2. Como você reage quando alguém lhe pede para
dizer-lhes que você acredita?
3. Como podemos usar nossa vida anterior no mundo
como um testemunho, a fim de se relacionar com
aqueles que nos rodeiam e alcançá-los para Jesus
Cristo? (Atos 26:5-11) [Ao explicar para as pessoas
que temos sido, e dizendo-lhes como Cristo tem
mudado de nós, são capazes de efetivamente
mostrar-lhes o poder de Cristo em cada circunstância
de ter alguém com um passado pecaminoso e
transformá-los em um seguidor de Deus.]
4. Quem são alguns daqueles que o cercam que você
pode estar chegando para Jesus Cristo?
5. Como podemos ver a fidelidade de Jesus para
aqueles que perece no mundo através da vida de
Paulo? (Atos 26:12-14) [Vemos que, apesar de Paul
estava vivendo uma vida oposta a Jesus Cristo, o
Senhor revelou a Paulo individualmente, a fim de
provocar uma transformação em sua vida. Da
mesma forma, o Senhor deseja revelar-se
individualmente a cada um desses no mundo, a fim
de que eles podem ser salvos, pois Ele é o Senhor
que veio buscar e salvar o perdido (Lucas 19:10).]
6. Como você tem visto a fidelidade do Senhor em sua
vida e como você pode usar isso como um
testemunho para partilhar com os outros?
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7. Como Paulo, o que precisamos para ter certeza de
que nossa mensagem se baseia? (Atos 26:22) [Nós,
como cristãos, precisamos ter certeza de que quando
estamos compartilhando o nosso testemunho, é
fundamentada e baseada na Palavra de Deus, eo
Verbo serve como sua fundação.]
8. Quem é Aquele que nos comissionou para avançar
na partilha do evangelho? (Atos 26:16-18) [Jesus
Cristo é o único que deu a cada um de nós, a
comissão para ir para a frente em trazer luz àqueles
que estão em trevas.]
9. Como cristãos, como devemos responder quando as
pessoas zombam de nós e nos ridicularizam por
causa daquilo que acreditamos? Por quê? (Atos
26:24-25) [Precisamos responder humildemente
ainda intransigente em nossa resposta e não ter a
atitude que é contenciosa e luta como nós
procuramos definir modelo de Cristo, que nós o
exemplo de modelo de adversidade entre
humildade.]
10. O que é o coração que o cristão deve ter para aqueles
que estão perdidos e sem Cristo como Senhor de
suas vidas? (Atos 26:28-29) [O nosso coração deve
ser para aqueles ao nosso redor que estão perecendo
vir a ser salvos e para fazer todos os esforços para
que isso aconteça.]
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82. O Chamado de Deus
Jeremiah’s Call from God
Jeremias 1:4-10; Jonas 1-4
Jeremias 4
4 A mim me veio, pois, a palavra do SENHOR, dizendo:
5 Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e,
antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às
nações.
6 Então, lhe disse eu: ah! SENHOR Deus! Eis que não sei falar,
porque não passo de uma criança.
7 Mas o SENHOR me disse: Não digas: Não passo de uma
criança; porque a todos a quem eu te enviar irás; e tudo quanto
eu te mandar falarás.
8 Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar,
diz o SENHOR.
9 Depois, estendeu o SENHOR a mão, tocou-me na boca e o
SENHOR me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas
palavras.
10 Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos,
para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares e
também para edificares e para plantares.
Jonas 1
1 Veio a palavra do SENHOR a Jonas, filho de Amitai, dizendo:
2 Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela,
porque a sua malícia subiu até mim.
3 Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do SENHOR, para
Társis; e, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para
Társis; pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com
eles para Társis, para longe da presença do SENHOR.
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4 Mas o SENHOR lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se
no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se
despedaçar. 5 Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam
cada um ao seu deus e lançavam ao mar a carga que estava no
navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia
descido ao porão e se deitado; e dormia profundamente.
6 Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa
contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu deus;
talvez, assim, esse deus se lembre de nós, para que não
pereçamos.
7 E diziam uns aos outros: Vinde, e lancemos sortes, para que
saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram
sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. 8 Então, lhe disseram: Declaranos, agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que
ocupação é a tua? Donde vens? Qual a tua terra? E de que povo
és tu? 9 Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao SENHOR, o
Deus do céu, que fez o mar e a terra.
10 Então, os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe
disseram: Que é isto que fizeste! Pois sabiam os homens que ele
fugia da presença do SENHOR, porque lho havia declarado.
11 Disseram-lhe: Que te faremos, para que o mar se nos acalme?
Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso.
12 Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se
aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta
grande tempestade.
13 Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a
terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez
mais tempestuoso contra eles. 14 Então, clamaram ao SENHOR
e disseram: Ah! SENHOR! Rogamos-te que não pereçamos por
causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este
sangue, quanto a nós, inocente; porque tu, SENHOR, fizeste
como te aprouve. 15 E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar;
e cessou o mar da sua fúria. 16 Temeram, pois, estes homens em
extremo ao SENHOR; e ofereceram sacrifícios ao SENHOR e
fizeram votos.
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17 Deparou o SENHOR um grande peixe, para que tragasse a
Jonas; e esteve Jonas três dias e três noites no ventre do peixe.
Jonas 2
1 Então, Jonas, do ventre do peixe, orou ao SENHOR, seu Deus,
2 e disse: Na minha angústia, clamei ao SENHOR, e ele me
respondeu; do ventre do abismo, gritei, e tu me ouviste a voz.
10 Falou, pois, o SENHOR ao peixe, e este vomitou a Jonas na
terra.
Jonas 3
1 Veio a palavra do SENHOR, segunda vez, a Jonas, dizendo:
2 Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela
a mensagem que eu te digo.
3 Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do
SENHOR. Ora, Nínive era cidade mui importante diante de Deus
e de três dias para percorrê-la. 4 Começou Jonas a percorrer a
cidade caminho de um dia, e pregava, e dizia: Ainda quarenta
dias, e Nínive será subvertida. 5 Os ninivitas creram em Deus, e
proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o
maior até o menor.
6 Chegou esta notícia ao rei de Nínive; ele levantou-se do seu
trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e
assentou-se sobre cinza.
10 Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau
caminho; e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e
não o fez.
Jonas 4
1 Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. 2 E
orou ao SENHOR e disse: Ah! SENHOR! Não foi isso o que eu
disse, estando ainda na minha terra? Por isso, me adiantei,
fugindo para Társis, pois sabia que és Deus clemente, e
misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e
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que te arrependes do mal. 3 Peço-te, pois, ó SENHOR, tira-me a
vida, porque melhor me é morrer do que viver.
4 E disse o SENHOR: É razoável essa tua ira?
5 Então, Jonas saiu da cidade, e assentou-se ao oriente da
mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela, à
sombra, até ver o que aconteceria à cidade. 6 Então, fez o
SENHOR Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas,
para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do
seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da
planta. 7 Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um
verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. 8 Em nascendo o
sol, Deus mandou um vento calmoso oriental; o sol bateu na
cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para
si a morte, dizendo: Melhor me é morrer do que viver!
9 Então, perguntou Deus a Jonas: É razoável essa tua ira por
causa da planta? Ele respondeu: É razoável a minha ira até à
morte. 10 Tornou o SENHOR: Tens compaixão da planta que te
não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite
nasceu e numa noite pereceu; 11 e não hei de eu ter compaixão
da grande cidade de Nínive, em que há mais de cento e vinte mil
pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão
esquerda, e também muitos animais?
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Questões para Estudo: O Chamado de Deus
Jeremias 1:4-10; Jonas 1-4
Introdução:
Às vezes o chamado de Deus é difícil de compreender ou
entender como as coisas que o Senhor está selecionando nos
parecem estar tão longe do nosso alcance ou desejo. Pouco
percebemos a verdade de que a atualização. Os planos que Deus
tem para nós é realmente impossível para nós verificar em nossa
própria habilidade e força, mas só pode vir pelo trabalho do
Senhor e do Seu Espírito em nossas vidas. Assim, mesmo na
nossa fraqueza e nossa inutilidade, o Senhor é capaz de nos usar
para Sua glória, pois não somos nós a fazer qualquer outra coisa
exceto deliberadamente permitir que o Senhor para ser Senhor de
nossas vidas. Quando olhamos para a vida de Jeremias e Jonas,
vemos que o Senhor sabe os planos que Ele tem para nós
segundo a Sua presciência e, além disso, promete ser conosco
como proceder em seus planos. Vemos também que quando o
Senhor nos chama para fazer alguma coisa, é importante para
que possamos ir e agir sobre o que o Senhor nos chamou para
fazer.
Objetivos:
Conhecer – Para compreender o que Deus tem um plano para
nossas vidas, mesmo que às vezes não sabemos o que é ou
onde ele irá levar a. Para perceber que temos a necessidade
de seguir a vontade de Deus, mesmo que apenas mostra-nos
apenas um pouco de cada vez o caminho que devemos
seguir. Para entender que não podemos ficar longe do
Senhor e que Ele está lá onde quer que estejamos, mesmo
nos nossos momentos mais difíceis.
Atitude – Para o desejo em nossos corações para servir ao
Senhor de todo coração e estar disposto a fazer o que Ele
coloca diante de nós como Seus servos humildes.
Ações – Para buscar o chamado do Senhor em nossas vidas e
esperar pacientemente que a chamada. De obedecer ao
chamado que o Senhor colocou em nossas vidas quando nós
recebê-lo, amar e servir o Senhor, o nosso próximo como a
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nós mesmos, e espalhar o evangelho da ressurreição de Jesus
Cristo.
Versos para Memorizar:
Êxodo 4:11-12 “Respondeu-lhe o SENHOR: Quem fez a boca
do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o
cego? Não sou eu, o SENHOR? Vai, pois, agora, e eu serei com
a tua boca e te ensinarei o que hás de falar.”
Textos para Estudo:
Gênesis 6:12-22; Êxodo 4:1-12; 1 Samuel 16:7-13; Isaías 6:8;
Lucas 10:1-11, 17-21; João 1:35-51; Atos 26:12-18
Explorando o Texto:
1. O que foi que primeiro veio a Jeremias? (Jeremias 1:4. A
palavra do Senhor veio a Jeremias.)
2. Que o Senhor a Jeremias acerca de seu conhecimento
pessoal de Jeremias? (Jeremias 1:5. O Senhor diz a
Jeremias, que antes era formado em ventre de sua mãe,
Deus sabia ele.)
3. Como Deus mostra Sua seleção pessoal de Jeremias
como o homem a fazer a Sua obra? (Jeremias 1:5. Deus
diz a Jeremias, que, antes mesmo dele ter nascido, Deus
o tinha separado e nomeou-o para ser um profeta para as
nações.)
4. Qual é a resposta de Jeremias, a convite pessoal de Deus
e à nomeação? (Jeremias 1:6. Jeremias responde que ele
não sabia como falar para ele era apenas uma criança.)
5. Como Deus respondeu a desculpa de que Jeremias fez de
não saber falar e de ser um jovem? (Jeremias 1:7. Deus
lhe ordenou que não dizer que ele era apenas uma
criança, mas sim para ir a todos que o Senhor e enviá-lo
para dizer o que o Senhor quer que ele).
6. Qual a razão que o Senhor dá a Jeremias, que não
tenham medo daqueles a quem ele seria enviado?
(Jeremias 1:8. O Senhor diz a Jeremias que não tenhais
medo deles, pois o Senhor estaria com ele e iria resgatálo.)
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7. Que o Senhor estender a mão e dar a Jeremias?
(Jeremias 1:9. "O Senhor estendeu a mão e deu suas
palavras de Jeremias para dizer ao povo.)
8. O que significa que Deus designou Jeremias para ser seu
profeta? (Jeremias 1:5, 10. Nomear os meios para
escolher e selecionar, que é o que Deus fez a Jeremias,
que Ele concedeu-lhe o papel de profeta para o povo de
Israel.)
9. O que foi que o Senhor havia chamado Jonas que fazer?
(Jonas 1:2. Vá para a grande cidade de Nínive e pregar
contra ela, porque sua iniqüidade chegou até a mim.)
10. Como Jonas reagir em resposta ao convite do Senhor?
(Jonas 1:3. Jonas respondeu indo na direção oposta de
Nínive e completa em vez decidiu ir para Társis)
11. O que aconteceu com Jonas enquanto ele estava em sua
foi a Társis? (Jonas 1:4. "O Senhor mandou um vento
forte sobre o mar e uma tempestade tão violenta que
surgiu o navio ameaçou romper)
12. Quem foi encontrada a ser motivo para a causa da
tempestade? (Jonas 1:7-12. Jonas foi encontrado para ser
a causa para a origem da tempestade que ele tinha
desobedecido ao chamado de Deus e, pelo contrário fez
o exato oposto)
13. O que Jonas propor aos marinheiros, a fim de acalmar o
mar? (Jonas 1:12. Jonas propõe que os marinheiros que
levá-lo e jogá-lo ao mar e que, em seguida, as
tempestades subside.)
14. O que aconteceu com Jonas, após ser atirado ao mar?
(Jonas 1:15-17. O mar se acalmou e ragging o Senhor
proporcionou um grande peixe para engolir Jonas, e
Jonas ficou dentro do peixe três dias e três noites).
15. O que fez Jonas gastar seu tempo fazendo enquanto ele
estava no ventre do peixe? (Jonas 2:2-9. Jonas passou
seu tempo em oração e clamando ao Senhor)
16. Que o Senhor comando do peixe para fazer após o
término dos três dias de Jonas residentes no peixe?
(Jonas 2:10. "O Senhor mandou o peixe vomitar Jonas
em terra seca)
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17. O que veio a Jonas depois de ter sido vomitado do ventre
do peixe? (Jonas 3:1. A Palavra do Senhor veio a Jonas)
18. Quantas vezes o Senhor já tinha dado a mensagem de
Jonas para ir ao povo de Nínive? (Jonas 3:1-2. Depois de
estar no ventre do peixe, este foi o segundo tempo de
Jonas ao ouvir o chamado do Senhor para ir à o povo de
Nínive)
19. Que reação diferente Jonas tinha, em resposta à segunda
vez que a Palavra do Senhor veio a ele? (Jonas 3:3.
Jonas obedeceu a Palavra do Senhor e foi a Nínive)
20. Qual foi a reação do povo de Nínive e da liderança de
Nínive, a mensagem de Jonas sobre a ira de Deus que
estava por vir sobre eles? (Jonas 3:4-5. Os ninivitas
creram na mensagem de Deus e declarou um jejum, e
vestiram-se de saco. Até o rei de Nínive, após ouvir a
mensagem cobriu-se de saco e foi sentar-se na poeira)
21. Qual foi a reação de Deus para ver o arrependimento do
povo e por sua vez do mal? (Jonas 3:10. Quando Deus
viu que eles fizeram e como eles se arrependeram dos
seus maus caminhos, ele teve compaixão e não trazer a
destruição sobre eles.
22. Qual foi a resposta de Jonas ao arrependimento do povo
de Nínive? (Jonas 4:1. Jonas ficou muito desgostoso e
ficou irritado com a reação das pessoas e da graça de
Deus sobre suas vidas)
23. Como é que Jonas descrever o caráter de Deus, em
resposta a ver a compaixão de Deus sobre Nínive?
(Jonas 4:2. Jonas descreve como Deus clemente e
compassivo, lento para a cólera e cheio de amor, um
Deus que se arrepende do mal.)
24. Mesmo no meio da raiva e frustração Jonas, que fez o
Senhor prever Jonas? (Jonas 4:6. "O Senhor
proporcionou uma vinha e fez crescer mais de Jonas para
dar sombra para a sua cabeça para aliviar o seu
desconforto)
25. Que pergunta fez o Senhor Jonas pedir várias vezes em
resposta a sua ira? (Jonas 4:4, 9. O Senhor perguntou a
Jonas: "Você tem o direito de estar zangado?")
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26. Quão grande era a cidade de Nínive, que o Senhor estava
preocupado? (Jonas 4:11. "O Senhor estava preocupado
com as almas daqueles que vivem em Nínive, um
número que foi mais de 120.000).
Questões para Discussão:
1. Quando recebemos o chamado de Deus em nossas
vidas, o que deve sempre estar em correlação com a?
Por quê? (Jeremias 1:4) [O chamado de Deus deve
sempre estar em sintonia com o desejo de Sua
Palavra que Deus é um Deus que é coerente e não
contraditório, assim, qualquer coisa que Ele nos diz
que se alinhar com a Sua Palavra. ]
2. O que você sente que o Senhor pode estar chamando
você em sua vida?
3. Por que nós, como cristãos têm paz sobre o que o
Senhor está nos chamando para? (Jeremias 1:5, 8)
[Podemos ter paz em que o Senhor está nos
chamando para que Ele já sabe de antemão o que é e
promete estar conosco e para nos resgatar de tudo o
que iria encontrar.]
4. Que tipo de pessoas que Deus é capaz de usar?
Como isso deve encorajar-nos? (Jeremias 1:6-7)
[Deus é capaz de usar todos os homens, jovens ou
velhos, grandes ou pequenas, o que é encorajador
que muitas vezes, quando olhamos para a nossa vida,
sentimo-nos inadequados para o trabalho que Deus
colocou na frente um de nós.]
5. Que tipo de fé que estamos mostrando que temos em
Deus quando olhamos para nossas fraquezas e os
nossos problemas? (Jeremias 1:6-7) [Quando
olhamos para nossas fraquezas e problemas que
estão se concentrando em nós mesmos e pensar o
que teria de fazer ou não fazer para alcançar os
planos que Deus tem para nós, portanto, a nossa fé é,
em essência, não em Deus, mas em nós.]
6. Ao invés de olhar para a nossa aparência física e
para fora, o que deveríamos estar olhando? (Jeremias
16-7) [Devemos olhar para o poder do Senhor e seu
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7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

poder no local de trabalho através de nossas
deficiências, independentemente da aparência física
ou passivo que nós ter.]
Será que o Senhor sempre nos chamam para fazer as
coisas fáceis que gostaria de fazer? (Jonas 1:1-2)
[Não, o Senhor às vezes nos chama a fazer coisas
que parecem, difícil e indesejável] difícil
Podemos sempre verdadeiramente "fugir" do
chamado do Senhor? Por quê não? (Jonas 1:3)
[Nunca podemos fugir ao chamado do Senhor para
nós ver que onde quer que vamos, o Senhor está lá,
usando continuamente as circunstâncias em torno de
nós para nos trazer de volta a si mesmo]
O que vemos sobre o caráter de Deus, quando
clamamos a Deus por perdão e restauração? (Jonas
3:1) [Vemos que Deus é um Deus que nos dá uma
segunda chance. Mesmo quando nós falhamos e
trilharmos nosso próprio caminho, o Senhor ainda
está disposto a usar-nos e trabalhar através de nós
para a glória] Sua
Quando você tem visto o Senhor te dê uma segunda
chance?
Qual é o poder do Senhor através da Sua Palavra,
quando somos fiéis pregadores do mesmo? (Jonas
3:4-5) [O Senhor é capaz de utilizar a Sua Palavra na
vida de quem a ouve para trazê-los ao
arrependimento e à fé sem trabalho ou a ambição
pessoal dos nossos próprios ajuda]
Que importância é aí que o caráter de Deus é uma
graça e compaixão? (Jonas 3:10, 4:2) [Sem Senhor a
graça ea compaixão em nossas vidas quando nos
voltamos para Ele em arrependimento, nenhum de
nós jamais seria capaz de ser poupado da ira do
Senhor que somos merecedores de uma vez do nosso
pecado]
Como você tem visto a compaixão do Senhor em sua
vida?
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14. Como Deus tem mostrado Sua compaixão para toda
a humanidade através de Jesus Cristo? (Romanos
5:8)
15. Mesmo em meio a nossa atitude irritado e chateado
no ministério e no trabalho que Deus nos chama
para, como podemos ver a fidelidade do Senhor no
exemplo do Senhor, oferecendo uma vinha para
Jonas? Como isso deve encorajar-nos? (Jonas 4:6)
[Ao fornecer uma videira para Jonas, que receberia
sombra e descanso, vemos que Deus está à procura
de como cuidar melhor para nós e para nos mostrar
Sua fidelidade, mesmo quando o ministério é difícil.
Assim, podemos avançar no ministério de confiança,
sabendo que o Senhor estará conosco]
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83. Sofrimento para o Evangelho
Naufrágio Paulo
Atos 27:27-28:10
Atos 27
27 Quando chegou a décima quarta noite, sendo nós batidos de
um lado para outro no mar Adriático, por volta da meia-noite,
pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma
terra. 28 E, lançando o prumo, acharam vinte braças; passando
um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam
quinze braças. 29 E, receosos de que fôssemos atirados contra
lugares rochosos, lançaram da popa quatro âncoras e oravam
para que rompesse o dia. 30 Procurando os marinheiros fugir do
navio, e, tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam
para largar âncoras da proa, 31 disse Paulo ao centurião e aos
soldados: Se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis
salvar-vos. 32 Então, os soldados cortaram os cabos do bote e o
deixaram afastar-se.
33 Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se
alimentassem, dizendo: Hoje, é o décimo quarto dia em que,
esperando, estais sem comer, nada tendo provado. 34 Eu vos
rogo que comais alguma coisa; porque disto depende a vossa
segurança; pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de
cabelo. 35 Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus
na presença de todos e, depois de o partir, começou a comer.
36 Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer.
37 Estávamos no navio duzentas e setenta e seis pessoas ao todo.
38 Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao
mar.
39 Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram
uma enseada, onde havia praia; então, consultaram entre si se
não podiam encalhar ali o navio. 40 Levantando as âncoras,
deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme; e,
alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia.
41 Dando, porém, num lugar onde duas correntes se
encontravam, encalharam ali o navio; a proa encravou-se e ficou
imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar.
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42 O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que
nenhum deles, nadando, fugisse; 43 mas o centurião, querendo
salvar a Paulo, impediu-os de o fazer; e ordenou que os que
soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e
alcançar a terra. 44 Quanto aos demais, que se salvassem, uns,
em tábuas, e outros, em destroços do navio. E foi assim que
todos se salvaram em terra.
Atos 28
1 Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta.
2 Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque,
acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da
chuva que caía e por causa do frio. 3 Tendo Paulo ajuntado e
atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do
calor, prendeu-se-lhe à mão. 4 Quando os bárbaros viram a
víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros:
Certamente, este homem é assassino, porque, salvo do mar, a
Justiça não o deixa viver. 5 Porém ele, sacudindo o réptil no
fogo, não sofreu mal nenhum; 6 mas eles esperavam que ele
viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, depois de muito
esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de
parecer, diziam ser ele um deus.
7 Perto daquele lugar, havia um sítio pertencente ao homem
principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e
hospedou benignamente por três dias. 8 Aconteceu achar-se
enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo
foi visitá-lo, e, orando, impôs-lhe as mãos, e o curou. 9 À vista
deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram
curados, 10 os quais nos distinguiram com muitas honrarias; e,
tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que
era necessário.
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Questões para Estudo: Sofrimento para o Evangelho
Atos 27:27-28:10
Introdução:
Muitas vezes, no meio de nosso ministério, podemos ser
responsabilizados e reprimidos por eventos que vêm nossa
maneira. Estes podem ser coisas que vêm contra nós como um
resultado do trabalho de Satanás, a causa e eventos do mundo
que nos rodeia, ou descrentes que buscam a perseguir e
prejudicar aqueles que são seguidores de Cristo. Como resultado
nós, cristãos, compartilhar o evangelho, Satanás gostaria de nada
menos do que a possibilidade de rasgar-nos para baixo ou para
nos desanimar pelas circunstâncias que nos rodeiam. Ao falar
com os seus discípulos, Jesus aborda esta e promete aos seus
discípulos que no mundo haverá sofrimento (João 16:33).
Entretanto, Jesus continua a dizer aos seus discípulos para fazer
exame do coração, porque ele venceu o mundo e promete estar
com eles, até o fim dos tempos (Mateus 28:20). Para nós, os
crentes pós-moderna, essas promessas se aplicam a nós que
temos Cristo como nosso Senhor e Salvador. Portanto, embora
tenhamos que sofrer um pouco, enquanto estamos nesta terra,
podemos nos alegrar com o sofrimento de o evangelho, porque
sabemos que nela, Deus tem um plano e um propósito de receber
a glória dessa situação e usá-lo para atrair outros para Ele!
Objetivos:
Conhecer – Para vir a entender que às vezes o Senhor
escolhe para usar o nosso sofrimento para trazer glória ao
Seu nome. Para chegar a perceber que as dores que
sentimos, por vezes, são testes de nosso caráter e
perseverança que estamos a corrida da fé . Lembrar que não
importa quão grande seja o sofrimento parece no momento,
que o Senhor promete estar conosco e nos sustentar por meio
deles
Atitude – Para não ter um espírito de timidez, mas sim ter o
espírito que Deus quer nos dar de poder, amor e autodisciplina (2 Timóteo 1:7)
Ações – Para avançar na confiança em relação às coisas
deste mundo, pois sabemos que o Senhor já sabe o que está
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por vir eo que temos diante de nós e que podemos descansar
em Sua vontade, sabendo que Ele nos ama e tem um plano e
propósito para nossas vidas
Versos para Memorizar:
1 Pedro 4:16 “Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe
disso; antes, glorifique a Deus com esse nome.”
Textos para Estudo:
Mateus 5:10-12; João 15:18-20; 16:33; Atos 14:21-22, Romanos
8:35-39, 1 Coríntios 4:11-13, 2 Coríntios 4:7-12; 11:24-33; 2
Timóteo 3:12; Tiago 1:2-3; 1 Pedro 4:12-14, 16; Apocalipse 6:911
Explorando o Texto:
1. Em que situação é que vamos encontrar Paulo como ele
é, ao longo de sua jornada através do mar Adriático?
(Atos 27:27. Paul estava na situação em que tinha sido
no meio de uma grande tempestade, por um período de
14 dias)
2. O que os marinheiros que estavam com Paulo tem medo
de quê? Por quê? (Atos 27:27-29. Os marinheiros
temiam que eles estavam se aproximando da terra e seria
arremessado contra as rochas. Esse medo surgiu como
quando tomou sondagens, eles descobriram que eles
eram 120 metros de profundidade e, em seguida, durante
uma tarde soar apenas 90 metros de profundidade )
3. Quais foram algumas das soluções que os marinheiros
tentaram implementar a fim de salvar suas vidas? (Atos
27:29-30. Os marinheiros caíram quatro âncoras da
popa, orou por dia, e deixar para baixo o salva-vidas na
tentativa de escapar do navio)
4. O que disse Paulo ao centurião e os soldados a fazer no
que diz respeito aos marinheiros que estavam a tentar
fugir? Qual foi a reação do centurião e os soldados?
(Atos 27:31-32. Paulo disse ao centurião e os soldados a
menos que os marinheiros ficaram com o navio, eles não
seriam salvos. O centurião e os soldados ouviram a
Paulo e cortar o salva-vidas livre do barco)
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5. Por que desejo a todos Paulo para comer? Quanto tempo
faz desde que eles haviam comido o alimento? (Atos
27:33-34. Ele tinha sido 14 dias desde que os outros no
barco tinha comido nada. Paul explica que eles
precisavam para sobreviver e encoraja a comer)
6. O que Paulo fez na frente das pessoas a bordo depois de
incentivá-los a comer, a fim de manter a sua força?
(Atos 27:35. Ele tomou o pão e deu graças a Deus na
frente deles)
7. Qual foi a reação das pessoas sobre o barco para a
admoestação de Paulo para ter tempo para comer, a fim
de sobreviver à tempestade? (Atos 27:36. Estavam todos
encorajados e comeu um pouco de comida)
8. Como muitos estavam a bordo do navio, juntamente com
Paul? (Atos 27:37. No total, havia 276 pessoas a bordo
do navio)
9. O que foi visto pelos marinheiros quando a luz veio?
(Atos 27:39. Os marinheiros viram uma enseada com
uma praia de areia, no entanto, eles não reconheceram a
terra)
10. O que os marinheiros decidem fazer para continuar?
(Atos 27:39-40. Os marinheiros decidiram executar o
navio encalhado na praia, se possível. Cortaram solta as
âncoras, soltar as cordas ao redor do leme, e içou o
traquete ao vento e indo para a praia.)
11. O revés fez os marinheiros têm em sua ambição de
chegar à praia? (Atos 27:41. O navio atingiu um banco
de areia e encalhou. Eles se curvam preso rápido e não
se mover e na popa foi quebrado em pedaços pelo bater
das ondas.)
12. Como era a vida de Paul poupado dos soldados que
queriam matar os prisioneiros? (Atos 27:42-43. Quando
o centurião queria poupar a vida de Paulo e, portanto,
mantidos os soldados de realizarem o seu plano)
13. Por via de nadar e chegar à costa por pranchas ou

em pedaços do navio, como muitos fizeram a terra?
(Atos 27:44. Todo mundo chegou a segurança
nestes modos)
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14. Qual era a condição do tempo ao chegar à ilha de Malta?
(Atos 28:1-2. Após a sua chegada na ilha, a tripulação do
navio se encontravam no tempo que estava chovendo e
frio)
15. Como havia um vislumbre de bênção em meio a
dificuldades de as condições atmosféricas? (Atos 28:2. A
ilha que estavam em Malta congratulou-se com os do
navio com bondade incomum e construíram um
incêndio)
16. O encontro teve condição perigosa Paulo como ele foi
pegar lenha para o fogo? (Atos 28:3. Como Paulo coloca
a madeira que ele tinha recolhido no fogo, uma víbora
foi expulso pelo calor e fixadas para a mão de Paul)
17. Qual foi a resposta de Paulo e quais os efeitos que ele
encontrou? (Atos 28:5. Paul sacudiu a cobra para fora do
incêndio e não sofreu mal)
18. Que outras bênçãos que Paulo e seu encontro colegas
homens na ilha de Malta? (Atos 28:7. Houve uma
propriedade vizinha, que pertencia ao oficial-chefe da
ilha que os acolheu em sua casa por três dias)
19. Que oportunidade foi dada Paulo durante este tempo
com o oficial-chefe e outras pessoas durante os três dias
em Malta? (Atos 28:8-9. Paul foi capaz de orar e trazer a
cura para o pai do oficial chefe que estava doente na
cama, assim como foi capaz de curar aqueles que vieram
do outro lado da ilha para vê-lo para a cura)
20. No meio da dificuldade de um naufrágio na ilha, como
Deus prever Paulo e seus companheiros? (Atos 28:10.
Deus providenciou para Paul em seus companheiros,
colocando no coração dos ilhéus para equipá-los com o
que eles precisavam para a sua viagem)
Questões para Discussão:
1. Quais têm sido algumas situações em sua vida que você
teve que passar por isso ter sido dura e difícil por causa
do evangelho de Jesus Cristo? Quais foram algumas das
coisas difíceis que você teve que passar agora em sua
vida?
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2. Por que é que nós nos encontramos em situações difíceis
e sofrem porque somos crentes? [Vamos nos encontrar
em situações difíceis, em última instância, porque Deus
permite em nossa vida, a fim de testar e experimentar a
nossa fé e nos levar mais a si. Ele não é a causa da dor e
do sofrimento, mas ele decide usar a dor eo sofrimento
que encontramos como cristãos (a partir do Diabo e
aqueles que nos perseguem) para caber em seu plano
perfeito e para a nossa vida]
3. Quais são as respostas diferentes que podemos ter como
um cristão quando nos deparamos com coisas que são
difíceis em nossas vidas? [Podemos optar por responder
de medo, terror, e podem perder o ânimo e esperança na
situação, ou podemos colocar a nossa esperança e nossa
confiança no Senhor, sabendo que Ele tem tudo em
controle]
4. Quais foram os marinheiros medo de que Paulo não
estava com medo de quê? Por quê? (Atos 27:27-29) [O
que os marinheiros tinham medo foi a perda de suas
vidas, para que Paul não estava com medo de como ele
sabia que para estar ausente do corpo para estar presente
com o Senhor.]
5. O exemplo que Paulo definido para o resto das pessoas
que estavam a bordo do navio antes que eles estavam
prestes a comer, apesar de estarem em uma situação
difícil? (Atos 27:35) [Paulo deu graças a Deus pela
comida que estavam a comer, reconhecendo-O como o
único que estava prestando atenção sobre eles]
6. De que maneiras você foi um exemplo para aqueles ao
seu redor quando são confrontados com sofrimentos e
dificuldades?
7. Entre todos os problemas que Paulo enfrentou, como
podemos ver o Senhor a ajuda e proteção a ele e os
outros no navio? [Paulo e todos os companheiros
fizeram a segurança da costa, Paulo e os outros presos
não foram executados pelos soldados a bordo do navio, a
tripulação foi capaz de aquecer a partir do meio do fogo
frio, Paulo foi poupado da picada de uma víbora, e os
ilhéus mostrou bondade incomum para os velejadores à
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sua chegada, incluindo o fornecimento de suprimentos
para a continuação da viagem, depois de dias há 3]
8. O incentivo é que podemos ter conhecimento que o
Senhor é o Deus que nos guarda e nos protege?
9. Como Paulo usa a circunstância negativa de ser
náufragos em uma ilha para ministrar as pessoas de lá?
(Atos 28:8-9) [Paulo orou para que o pai do oficial
chefe, a fim de que ele seja curado, bem como outros
que precisavam ser curados que viveu na ilha]
10. Quais são algumas das maneiras que você pode usar as
situações negativas ao seu redor como uma oportunidade
para o ministério?
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84. Missões Transcultural
Considera Cornelius
Atos 10:1-8, 17-48
Atos 10
1 Morava em Cesaréia um homem de nome Cornélio, centurião
da coorte chamada Italiana, 2 piedoso e temente a Deus com toda
a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo e, de contínuo,
orava a Deus. 3 Esse homem observou claramente durante uma
visão, cerca da hora nona do dia, um anjo de Deus que se
aproximou dele e lhe disse: 4 Cornélio! Este, fixando nele os
olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo
lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para
memória diante de Deus. 5 Agora, envia mensageiros a Jope e
manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. 6 Ele está
hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à
beira-mar.
7 Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou dois dos
seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu
serviço 8 e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope.
17 Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado
da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo
perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta; 18 e,
chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por
sobrenome Pedro. 19 Enquanto meditava Pedro acerca da visão,
disse-lhe o Espírito: Estão aí dois homens que te procuram;
20 levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando;
porque eu os enviei. 21 E, descendo Pedro para junto dos
homens, disse: Aqui me tendes; sou eu a quem buscais? A que
viestes?
22 Então, disseram: O centurião Cornélio, homem reto e temente
a Deus e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi
instruído por um santo anjo para chamar-te a sua casa e ouvir as
tuas palavras. 23 Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedouos. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles; também
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alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua
companhia.
24 No dia imediato, entrou em Cesaréia. Cornélio estava
esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos
íntimos. 25 Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu
Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou.
26 Mas Pedro o levantou, dizendo: Ergue-te, que eu também sou
homem.
27 Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali,
28 a quem se dirigiu, dizendo: Vós bem sabeis que é proibido a
um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra
raça; mas Deus me demonstrou que a nenhum homem
considerasse comum ou imundo; 29 por isso, uma vez chamado,
vim sem vacilar. Pergunto, pois: por que razão me mandastes
chamar?
30 Respondeu-lhe Cornélio: Faz, hoje, quatro dias que, por volta
desta hora, estava eu observando em minha casa a hora nona de
oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de
vestes resplandecentes 31 e disse: Cornélio, a tua oração foi
ouvida, e as tuas esmolas, lembradas na presença de Deus.
32 Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome
Pedro; acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor, à
beira-mar. 33 Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste
bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de
Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do
Senhor.
34 Então, falou Pedro, dizendo: Reconheço, por verdade, que
Deus não faz acepção de pessoas; 35 pelo contrário, em qualquer
nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável.
36 Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel,
anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo.
Este é o Senhor de todos. 37 Vós conheceis a palavra que se
divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia,
depois do batismo que João pregou, 38 como Deus ungiu a Jesus
de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por
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toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do
diabo, porque Deus era com ele;
39 e nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos
judeus e em Jerusalém; ao qual também tiraram a vida,
pendurando-o no madeiro. 40 A este ressuscitou Deus no terceiro
dia e concedeu que fosse manifesto, 41 não a todo o povo, mas
às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus,
isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que
ressurgiu dentre os mortos; 42 e nos mandou pregar ao povo e
testificar que ele é quem foi constituído por Deus Juiz de vivos e
de mortos. 43 Dele todos os profetas dão testemunho de que, por
meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de
pecados.
44 Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo
sobre todos os que ouviam a palavra.
45 E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro,
admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o
dom do Espírito Santo; 46 pois os ouviam falando em línguas e
engrandecendo a Deus. Então, perguntou Pedro: 47 Porventura,
pode alguém recusar a água, para que não sejam batizados estes
que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? 48 E ordenou
que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então, lhe
pediram que permanecesse com eles por alguns dias.
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Questões para Estudo: Missões Transcultural
Atos 10:1-8, 17-48
Introdução:
Muitas vezes, na cristandade, ficamos tão à vontade para dizer a
mensagem do evangelho apenas para aqueles que estão ao nosso
redor em nossa congregação local ou a nossa própria cultura.
Este é um grande erro e problema para a igreja como o coração
de Deus é que os povos de toda nação, tribo, língua e viria a
conhecer e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Portanto,
como crentes, em vez de olhar para aqueles que estão apenas em
nossa esfera de influência direta, precisamos sim olhar para
como nós podemos ser colmatar a lacuna e alcançar alguns dos
que podem ser de um fundo diferente ou cultura, como Deus
também se preocupa tanto para a sua salvação que Ele faz por
nós.
Objetivos:
Conhecer – Para compreender Deus deseja a salvação para
todos e nos ordena a Seus pés e mãos para entregar a
mensagem do evangelho a outras pessoas. Para perceber que
Cristo fez o trabalho por morte sacrificial para todas as
pessoas e queremos anunciá-lo.
Atitude – Para não excluir ninguém da mensagem do
evangelho, mas o coração de Deus para toda a humanidade e
amor pelos perdidos para transformar em arrependimento.
Ações – Para anunciar o amor de Deus e da salvação que
temos em Cristo a todos os homens, unindo racial, étnica, de
gênero, idade ou diferenças culturais que fazem que a
salvação conhecido.
Versos para Memorizar:
Romanos 10:12-14 “Pois não há distinção entre judeu e grego,
uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos
os que o invocam. Porque: Todo aquele que invocar o nome do
Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não
creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como
ouvirão, se não há quem pregue?”
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Textos para Estudo:
Mateus 9:36-38; 28:18-20; Marcos 16:15-16; Atos 1:8; 8:26-40;
Romanos 10:8-17; Gálatas 2:11-16; 1 Timóteo 2:4
Explorando o Texto:
1. Quem foi Cornelius e qual foi sua formação
espiritual? (Atos 10:1-2. Cornélio era um centurião
do regimento italiano e ele e sua família eram
piedosos e tementes a Deus. Ele deu generosamente
aos necessitados e orou a Deus regularmente.)
2. O que Cornelius ver na visão que ele recebeu do
Senhor? (Atos 10:3. Cornelius distintamente viu um
anjo de Deus, que veio com ele eo chamou pelo
nome.)
3. Qual foi «reacção Cornelius para ver o anjo? (Atos
10:4. Ao ver o anjo, Cornélio olhou para ele com
medo perguntando: "Que é, Senhor? ')
4. O que o comando anjo para Cornelius fazer? (Atos
10:5-6. O anjo ordenou Cornelius enviar para Simão,
chamado Pedro, que vivia em Jope, com Simão, o
curtidor.)
5. Qual foi a reação imediata "Cornelius à mensagem
do anjo que veio com ele? (Atos 10:7-8. Cornélio
chamou dois empregados e um piedoso soldado e
mandou-os a Jope para obter Peter).
6. Que o Espírito de Deus vem e diz Peter sobre os três
homens que tinham ido procurá-lo? (Atos 10:19-20.
"O Espírito de Deus veio a Pedro e disse-lhe que não
hesite em ir com os três homens que foram enviados
pelo Espírito).
7. Quais as razões que os três homens dão Peter como a
razão pela qual eles tinham vindo? (Atos 10:21-22.
O homem disse a Pedro que eles tinham vindo de
Cornelius, que tinha visto um santo anjo que lhe
disse ter Peter vir e ouvir suas palavras.)
8. Qual foi a resposta de Peter Cornelius cair a seus pés
em reverência? (Atos 10:25-26. Pedro fez-lhe
levantar-se e disse a Cornelius que ele era apenas um
homem, portanto, não deve ser reverenciado.)
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9. O que Deus revelou a realização de Peter sobre o
valor de qualquer homem? (Atos 10:28. Pedro veio a
realizar pelo Senhor a graça que ele não deve
chamar nenhum homem impuro ou imundo)
10. Com que tipo de Atitude que Pedro ir onde os
homens e, em última instância Deus estava
conduzindo-o? (Atos 10:29. Mesmo que ele não
sabia por que estava sendo enviado para onde ele
estava, ele veio sem levantar qualquer objecção.)
11. Por que Deus aceita homens de todas as nações que
o temem e fazem o que é certo? (Atos 10:34-35.
Deus aceita homens de todas as nações e que temem
que ele não é um Deus que mostra favoritismo.)
12. Com a audiência que Cornélio tinha reunido, o que
Peter começa a fazer? (Atos 10:36-43. Pedro
começou a dizer ao povo a mensagem do evangelho
da paz, através de Jesus Cristo, que era deles,
juntamente com o perdão dos pecados).
13. O que aconteceu com as pessoas que estavam
ouvindo, enquanto Pedro ainda estava falando com
eles? (Atos 10:44. Enquanto Pedro ainda estava
falando com eles, o Espírito Santo veio sobre todos
os que ouviram a mensagem.)
14. O que fez para Pedro para ser feito depois foi
constatado que eles haviam recebido o Espírito
Santo? (Atos 10:47-48. Ao vê-los receber o Espírito
Santo, Pedro ordenou-lhes que fossem batizados em
nome de Jesus Cristo).
Questões para Discussão:
1. Por que não podemos ditar quem é capaz de vir para
o Senhor e quem não é? (Atos 10:1-6) [Nós, como
cristãos, não pode ser seletivo sobre quem nós
pensamos que deve ser capaz de chegar ao Senhor
com fé, pois é impossível para nós saber ao certo
que tipo de trabalho o Espírito Santo pode fazer em
suas vidas.]
2. Quem são alguns dos que você tem um tempo difícil
mostrar o amor de Cristo? Quais são algumas
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

maneiras que você pode alcançá-los e começar a
mostrar-lhes o amor de Cristo?
Qual é a nossa motivação para mostrar seu amor
para aqueles que estão perecendo? (1 João 4:19)
[Devemos amar aqueles que nos rodeiam, como
Cristo nos amou primeiro.]
O que é que leva um homem ou uma mulher de fé
em Jesus Cristo? Como isso deve servir como um
incentivo para nós? (Atos 10:44) [Nós reconhecemos
que é somente o Espírito Santo ea Palavra de Deus,
que toca os corações e as vidas ao nosso redor,
portanto, isso deve encorajar-nos como a tarefa de
levar as pessoas para a salvação não é um papel que
temos de lutar a cumprir, como é perfeitamente
cumprido pelo Senhor.]
Qual deve ser a nossa resposta, como cristãos,
sabendo que é o Espírito Santo que está trabalhando
para ordenar as situações para que as pessoas vêm à
fé e orientando o seu caminho ea nossa? (Atos
10:19-20) [Percebendo que é o Espírito Santo que
está a trabalhar para trazer os homens para a
salvação, devemos rezar para que o Espírito Santo
traria situações em nossa vida, ordenado por Ele,
para nós, para partilhar a nossa fé e que Ele teria
aberto os olhos para eles.]
Qual deve ser nossa reação quando o Senhor nos
chama para ir a algum lugar ou fazer algo por ele?
(Atos 10:29) [Quando o Senhor nos manda fazer
algo, devemos fazê-lo de bom grado a maioria sem
acusação, sabendo que Deus sabe os planos que Ele
tem para nossas vidas e que nossas vidas estão em
Suas mãos.]
Quais foram algumas das coisas que o Senhor tem
chamado você para fazer? Qual tem sido sua
resposta?
O que significa que Deus não é um Deus que mostra
o favoritismo? (Atos 10:34-35) [Porque Deus não é
um Deus que mostra favoritismo significa que Ele é
um Deus que não é a selecção de uma determinada
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pessoa sobre a outra com base em eventuais
diferenças externas ou qualificações profissionais,
mas que todos os homens são iguais aos olhos de o
Senhor. O que realmente importa não é o que um
homem tem, mas quem tem colocado a sua
confiança dentro]
9. Você estaria disposto a ponte uma lacuna cultural ou
uma barreira de idioma, a fim de tornar conhecido o
mistério do evangelho? Como você pode estar
chegando aos de Cristo, que nunca ouviram falar?
10. Qual é a mensagem simples que temos de proclamar
a todos os homens? (Atos 10:36-43) [A mensagem
simples que temos de anunciar e que o mundo tem a
receber é que Cristo morreu para a remissão dos
nossos pecados, para que possamos ter a vida eterna
em Seu nome, por estar unido a Deus, o Pai por
meio dele
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