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INTRODUÇÃO
BEM VINDO A SUA NOVA FAMÍLIA IGREJA DE DEUS NO BRASIL!

A Bíblia Sagrada garante que no momento em que você recebeu Jesus como Rei da
sua vida, naquele instante você nasceu de novo, e agora você faz parte da família de Deus
(João 1:12). Você tomou a grande decisão de viver para Cristo. Toda a direção e o inteiro
propósito da sua vida se acham, de agora em diante, mudados. O céu é o lugar do seu
destino. Você agora é uma nova pessoa. Enquanto houver Deus, você viverá. Quando
alguém aceita a Cristo, geralmente essa pessoa nutre no coração um profundo anseio de se
tornar um verdadeiro cristão. “Mas, como isso pode acontecer?” - você pode se perguntar.

O objetivo desta série de estudos é ajudar os novos convertidos neste importantíssimo
passo de sua vida. Os assuntos que passamos a abordar neste livro vão de encontro às
necessidades básicas de um novo seguidor de Jesus. Por isso, é muito importante que
imediatamente após a decisão de seguir a Jesus você comece o Discipulado Inicial. Tornar-se
um seguidor de Jesus é a coisa mais maravilhosa que pode nos acontecer; é a melhor
decisão que podemos ter, muitas são as alegrias e contentamentos que o aguardam no
caminho da experiência cristã. Devemos, contudo, ser francos: ser um discípulo de Jesus
nem sempre será fácil.

Surgem problemas, tentações e provações que você jamais espera encontrar em seu
caminho. Porém, através do poder do Espírito Santo, o apoio da sua Pequeno Grupo e do seu
discipulador pessoal, você pode ser mais que vencedor. Lembre-se de que Cristo prometeu:
“Nunca te deixarei nem jamais te abandonarei” (Hebreus 13:5). É fato seguro que Ele jamais
esquecerá de você. Portanto, trace a rota que irá seguir. Decida nunca voltar atrás. Aconteça
o que acontecer, você caminhará sempre com Cristo!

Parabéns!
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1 - HISTÓRIA DA IGREJA DE DEUS
A Igreja de Deus começou em 19 de agosto de 1886 na cidade de Monroe Tennessee,
na Carolina do Norte. Richard Green Spurling, ex batista e pregador, junto de Barney Creek e
outras oito pessoas formaram uma União Cristã com a finalidade de seguir o Novo
Testamento como um regra de fé e prática, dando-se a igualdade de direitos e o privilégio de
interpretar as escrituras, foi formada a Igreja de Deus. Vinte e um anos depois o nome Igreja
de Deus se tornou oficial. Dez anos após a reunião de organização, um renascimento no
Shearer Schoolhouse nas proximidades Camp Creek, Carolina do Norte, introduziu a doutrina
da santificação para a comunidade. A oposição a essa doutrina levou a severa perseguição,
mas um espírito de avivamento prevaleceu e os crentes da Santidade experimentaram um
derramamento do Espírito Santo, que incluiu o falar em línguas e cura divina. Tais
experiências prepararam o caminho para a explosão do movimento pentecostal no início do
século XX. Sob a liderança do nosso primeiro Superintendente Geral, AJ Tomlinson, a Igreja
de Deus adotou uma forma centralizada de governo da Igreja, com uma Assembleia Geral
inclusiva Internacional (1906), lançou um esforço de evangelização mundial começando nas
Bahamas (1909), inaugurou a Igreja de Deus Evangel (1910), e as oportunidades
educacionais estabelecidas para os ministros e membros (1918). Hoje a Igreja de Deus tem
mais de 7,5milhões de membros em 180 países e territórios. Cerca de 36.000 congregações
ao redor do mundo, enquanto os ministérios regionais e internacionais fornecem recursos e
apoio através das nossas divisões de Evangelização Mundial, Care, Discipulado, Educação e
Serviços de Apoio.
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2 - SITES DA IGREJA DE DEUS
Sites Nacionais da Igreja de Deus no Brasil
Igreja de Deus no Brasil – Oficial do Brasil
Igreja de Deus no Brasil – Formosa/GO

http://igrejadedeus.org.br
http://www.JesusCristoTe ama.com.br

Igreja de Deus no Brasil – Formosa/GO -Jovens

http://jovensformosa.blogspot.com.br

Igreja de Deus no Brasil – Guará/DF

http://www.igrejadedeusguara.com.br

Seminário Evangélico da Igreja de Deus - SEID
EAD Teologia

http://www.seid.org.br/
http://eadteologia.com.br/

Sites Internacionais da Igreja de Deus
Igreja de Deus nos EUA – Site oficial mundial

http://www.churchofgod.org

Ministério de língua Portuguesa - EUA

http://igrejadedeususa.com

Missões Mundiais da Igreja de Deus
Lee University – EUA

http://cogwm.org
http://www.leeuniversity.edu

Pentescostal Theological Seminary - EUA

http://www.ptseminary.edu

Seminário Ministerial Sudamericano - quador

http://www.semisud.edu.ec

Seminário Teológico Ministerial – Chile
Seminário Teológico Euro-Asiático
Ministério Educacional Hispânico – EUA

http://www.setemin.cl
http://www.etsmoscow.org
https://www.usameh.org

Igreja de Deus no Canadá

http://www.cogcanada.org

Igreja de Deus na Austrália

http://www.cogaus.org.au

Igreja de Deus em Portugual
Igreja de Deus na América Latina

http://igrejadeusportugal.blogspot.com.br
http://www.iglesiadedios.net

Igreja de Deus no México

http://idmecar.org

Igreja de Deus na França

http://eglisededieu.org

Igreja de Deus na Alemanha
Igreja de Deus na Itália
Igreja de Deus no Leste Europeu
Igreja de Deus na Rússia

http://www.gemeindegottes.de
http://www.chiesadidio.it
https://cogeurope.wordpress.com
http://churchofgodportal.ru
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3 - VERSÍCULOS CHAVES PARA CONSULTA
ASSUNTO

VERSÍCULOS

Amor

João 3.16; Romanos 13.10; 1Coríntios 13; 1João 3.16; 1João 4.7-8

Casamento

Malaquias. 2.14-16; Eclesiastes 4.9; Mateus. 5.27-32; Mat. 19.3-12; Marcos. 10.6-9;
Lucas 16.18; Romanos 7.1-3; 1Coríntios 7:1-17; Efésios 5.22-31, 33;

Espírito Santo

Lucas 11.11-13; Lucas 12.11-12; Atos 1.8; Efésios 1.3

Filhos

Isaías 54.13; Salmo 127.3

Filhos – educação

Prov. 19.18; 29.15,17; Hebreus 12.6

Finanças - trabalho

Rom. 13.8; Prov. 12.11; 13.4,11; 13.22; 14.23; 16.3,26; 17.1; 19.15; 20.13; 21.25;
22.4; 1Tess. 3.10; 2Tess. 4.11

Fumar

Provérbios 11.17; Romanos 6.23; 1Coríntios 3.17, 6.19-20; João 8.36

Idolatria

Êxodo 20.4-6; Salmos 115; Jeremias 2.27; 1Coríntios 10.7

Irmãos de Jesus

Mateus 12.46, 13.55; Marcos 3.31; Lucas 8.19

Juízo

1ª Coríntios 6.9-10; Apocalipse 20.11-15; Apoc. 21.8

Namoro

Prov. 18.22; 19.2,14; 21.9; 24.27, 25.24; Oséias 4:11; Ecles. 3.1-5; 1Cor. 7:32-34;
1Cor. 7.39;

Obediência

1Samuel 15.22; Efésios 6.1-2; 1 Pedro 3.1-7; 1 Pedro 5.5

Oferta e dízimos

Gên. 14.18-20; Gên. 26.1,12-14; Gên. 28.20-22; Ageu 2.8; Malaq. 3.8-10; Mat. 22.21;
Luc. 11.42; Salmos 34.8-9; Prov. 3.9-10, 11.24; Filip. 4.19; 2ª Cor. 9.6; Deut. 14:22-25;
Deut. 16,16-17;

Oração/buscar a Deus

Dan. 6.13; Jer. 29.12; Salm. 101.17; Mat. 17.21; 18.18-20; Marc. 9.29; Atos 6.4; Rom.
12.12;

Política

Proverbios 3.27, 4.27, 29.2; Romanos 13.1-7

Ressurreição

1ª Coríntios 6.14; 1 Cor. 15;

Riqueza

Ageu 2.8; Provérbios 10.22, 30.8; 2Cor. 8.9

Sábado e comida

Marcos 2.27; Lucas 6.5, 13.14-17; Atos 15; Romanos 14; 1ª Timóteo 4.5,34

Salvação

Isaías 45.22; Mat. 1.21; Luc. 19.10; Mat. 26.28; Atos 4.10-12; Rom. 5.8-11; Rom. 6.23;
Hebreus 9.28.

Santidade

1 Cor. 6.9-10, 18-20; Mat.5.8; Hebreus 12.9-14

Saúde/Cura

Mat. 8.16-17; Marcos 16.17-18; Luc. 7.21-22; Luc. 10.9; Atos 5.12-16; 1 Pedro 2.14;
Jeremias 30.17; Isaías 53.4-6; Heb. 13.8

Confessar

Tiago 5.16; Prov. 28.13

Fofoca

Prov. 11.13, 18.8, 20.19, 26.20-22; 1Cor. 10.8; 2Cor. 12.20

Discipulado

Mat. 28.19; 2 Tim. 2.2; Prov. 10.12; 27.5-6,17; 28.4,26;

Tentação

Mateus 26.41; 1Cor. 10.13

Fé - Crer

2Crônicas 20.20; Salmo 116.10; Isaias 28.16; Marcos 9.23, 11.24, 16.16; Hebr. 11.1
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Lições do acompanhamento INICIAL
Lição 1

Certeza de Salvação

1. DEUS AMA E QUER ABENÇOAR A TODOS NÓS.
•

Deus nos criou, e Ele é muito bom (Salmo 100).

•

Deus ama todas as pessoas do mundo (João 3,16).

•

Deus quer nos abençoar e nos dar uma vida feliz (Salmo 100; João 10.10).

Como Ele provou o seu amor para conosco?
_____________________________________ (João 15.13; Romanos 5.8; Efésios 5.2)

2. TODOS PECARAM, DESOBEDECENDO A DEUS.
•

Deus nos deu os seus mandamentos para a nossa prosperidade e sucesso (I Reis
2.3; Salmo 1.1-3).

•

Porém, não existe nenhuma pessoa justa que tem obedecido aos mandamentos de
Deus (Romanos 3.10-12).

Existe alguém que nunca pecou, exceto, Jesus?
______ (Romanos 3.23; Isaías 64.6)

3. O RESULTADO DO PECADO É SÉRIO
Qual é o resultado do pecado? __________ (Romanos 6.23).
•

Sabemos que todos vão morrer fisicamente, mas a morte espiritual é quando a
pessoa é separada de Deus eternamente no lago de fogo (Apocalipse 20.11-15;
21:8).

Todo mundo vai herdar o reino de Deus? ______ (I Coríntios 6.9,10).
•

Depois da morte, a pessoa é julgada, não haverá outra chance (Hebreus 9.27).

4. DEUS QUER PERDOAR E SALVAR A TODOS
Quem pode ter a vida eterna? ______________________________________ (João 3.16)
Quem pode ser salvo? ____________________________________________. (Atos 2.21)
A Palavra de Deus diz que Jesus vai voltar. Porque parece que Jesus está demorando em
voltar? _____________________________________________________________. (II Pedro 3.9)
1. NINGUÉM PODE SER SALVO FAZENDO BOAS OBRAS
A salvação é um presente de Deus completamente gratuito, recebido pela fé, e não através
dos nossos esforços (Efésios 2.8,9; Romanos 6.23; Tito 3.4-7).
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Ninguém será justificado ou perdoado por obedecer a qualquer lei. Para serem justificados,
todos precisam ter fé em quem? _________________________. (Gálatas 2.16)

2. SÓ JESUS PODE NOS SALVAR?
Qual é o único nome pelo qual podemos ser salvos?___________________. (Atos 4.10-12)
Ninguém pode chegar ao Pai se não por Jesus. Ele mesmo disse que Ele é o
________________, a ___________________, e a _____________. (João 14.6).
Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus _________
___________________ (I João 5.10-12).

3. PRECISAMOS

NOS

ARREPENDER

DOS

NOSSOS

PECADOS

PARA

SERMOS

PERDOADOS
Quando João Batista começou a pregar, ele pregava sobre a importância do arrependimento
(Mateus 3:2). Qual foi a primeira pregação de Jesus quando Ele começou o Seu ministério?
_____________________________________________________. (Mateus 4.17)
Jesus veio ao mundo para chamar pecadores ao _______________________(Lucas 5.32).
O que causa o maior júbilo no céu? ______________________________. (Lucas 15.7).

O arrependimento envolve vários passos:
Primeiro:

Reconhecer o seu pecado;

Segundo:

Sentir tristeza pelo seu pecado, mas uma tristeza segundo Deus;
Produzida pela convicção do Espírito Santo (lI Coríntios 7.9-10);

Terceiro:

Virar as costas para o pecado e decidir de todo o coração abandoná-lo
totalmente;

Quarto:

Fazer restituição quando for necessário (Lucas 19.8).

Atenção discipulador: Explique o que é restituição:
a.

Pedir perdão as pessoas ofendidas por ele;

b.

Devolver qualquer objeto ou dinheiro que tenha furtado (mesmo que seja
aparentemente insignificante).

4. PRECISAMOS CRER EM JESUS PARA SERMOS SALVOS
O que precisamos fazer para sermos salvos? ________________________. (Atos 16.30,31).
Não é suficiente somente acreditar que Deus existe; até os demônios creem em Deus e
tremem (Tiago 2.19). O "crer" bíblico significa uma entrega completa da sua vida ao Senhor Jesus
(João 1.12).
O que Ele está preparando para aqueles que creem Nele? ________________ (João 14.1-3).
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O que vai acontecer com quem não crer em Jesus? __________________________________
___________________________________- (João 3.18, 36).
Crer em Jesus não é apenas acreditar Nele, mas envolve recebê-lo como seu Senhor, ou seja,
Dono da sua vida (João 1.12).

5. PRECISAMOS CONFESSAR COM NOSSA BOCA QUE JESUS CRISTO É O SENHOR
Para ser salvo, o que você precisa confessar com a boca? ____________________________
___________________________ (Romanos 10.9,10).
Você precisa confessar com a boca que Jesus é o Filho de Deus (I João 4.15).
Quem tem coragem de confessar o Filho de Deus perante os homens, Ele o confessará diante
do Pai. Quem o Filho de Deus irá negar perante o Pai? ________________________________
_____________________ (Mateus 10.32-33).

6.

O SANGUE DE JESUS NOS PURIFICA DE TODO PECADO
Jesus derramou o Seu sangue, para a remissão (perdão) dos nossos pecados (Mateus 26.28).
Quem é justificado dos seus pecados pelo sangue de Jesus será salvo por Ele da ira de Deus

(Romanos 5.9).
O que é que nos purifica de todo pecado? ______________________________ (I João 1.7).

7. DEUS PERDOA COMPLETAMENTE OS SEUS PECADOS, E VOCÊ NUNCA MAIS SERÁ
CONDENADO POR ELE.
Jesus se lembra dos nossos pecados uma vez que somos perdoados? _____________
(Hebreus 8.12, Hebreus 10.17; Isaias 43.25; Salmo 103.11-13).
O que a Bíblia fala sobre as pessoas que estão em Cristo Jesus? ______________________
_______________________________ (Romanos 8.1).

12. VOCÊ PODE TER CERTEZA DA SUA SALVAÇÃO
Quem crê no nome do Filho de Deus não será julgado por Ele (João 3.18).
Não esqueça que "crer em Jesus" significa recebê-lo como Dono da sua vida, e procurar
obedecê-lo em tudo (Hebreus 5.8-9).
Quem crê no Filho de Deus tem a _______________________. (João 3.36). Ele já passou da
morte para a vida (João 5.24).
Quem pode saber se já tem a vida eterna? ______________________________ (I João 5.13)
Quem é que testifica conosco que somos filhos de Deus? _______________ (Romanos 8.16).
Se você pecar, uma vez salvo, você não perde a sua salvação. Jesus é o seu Advogado
porque já pagou o preço dos seus pecados (I João 2.1,2).
Então, se você pecar depois de ser salvo, você perde a sua salvação? __________ (Romanos
8.31-34).
Igreja de Deus no Brasil – Formosa/GO – www.JesusCristoTeAma.com.br – (versão 10.11.18 ) 9

Quando você recebeu Jesus na sua vida, você se tornou o quê? ________________. (João
1.12). Na vida natural, quando um filho é rebelde, ele deixa de ser filho do seu pai? Não
(Verdadeiramente, ele nunca pode deixar de ser filho). Um filho rebelde, porém, deixa de ter
intimidade com seu pai.
Quando nós pecamos, mesmo que não percamos a salvação, nós prejudicamos a nossa
intimidade e comunhão com Deus (I João 1.5,6).
Como podemos restaurar a nossa comunhão com Deus? _____________________________
___________________________ (o ato de reconhecê-los) (I João1.9).
Quando confessamos o nosso pecado, podemos ter certeza absoluta que Deus nos perdoou e
que estamos em plena comunhão com Ele? ___________ (I João 1.9).
Fomos salvos pela graça mediante a _______ (Efésios 2.8). Agora permanecemos salvos da
mesma maneira, pela fé.
Da mesma maneira que recebemos a Cristo Jesus pela fé, devemos também viver (ou "andar
Nele"), crescendo espiritualmente na _______ (Colossenses 2.6,7).
Enquanto você perseverar tendo uma fé viva em Jesus como seu Senhor e Salvador, você
sempre permanecerá salvo (Hebreus 10.35-39). Se você já O recebeu como seu Senhor e Salvador,
você já tem a _________________ (João 1.12; Romanos 10.9-10; João 3.36; I João 5.12,13).
Não aceite as acusações do maligno quando ele diz que você não tem a salvação (Apocalipse
12.10,11).
Não duvide das promessas dc Deus. A Pa1avra de Deus garante que você já tem vida eterna
(João 3.16).
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Lição 2

O Espírito Santo
Transforma a sua Vida.

1. QUEM É O ESPÍRITO SANTO?
O Espírito Santo é o Espírito de Deus (Mateus 28.19).
Ele é o Consolador, que sempre estará conosco e dentro de nós (João 14.16,17).
Deus o Pai e o Filho fazem morada dentro de nós através do Espírito Santo (João 14.23).

2. QUEM TEM O ESPÍRITO SANTO?
Deus dá o Espírito Santo somente para quem é Seu filho (Gálatas 4.6,7; Romanos 8.9).
Quem habita agora em seu corpo? ______________________ (I Coríntios 3.16 e 6.19)
Todos que são guiados pelo Espírito Deus, são ___________________. (Romanos 8.14-16).

Pergunte ao seu discipulador o que é TSD?

3. O ESPÍRITO SANTO LHE AJUDA A ORAR
Todo dia você deve tirar tempo para estar sozinho com Deus, falando com Ele (Mateus 6.6).
Não sabemos orar como convém. Por isso o Espírito Santo nos assiste em nossas orações.
Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis (Romanos 8.26,27).
Devemos orar em todo tempo no ____________________ (Efésios 6.18).
Devemos vigiar e orar para não entrarmos em ____________________ (Mateus 26.41).

4. O ESPÍRITO SANTO AJUDA VOCÊ A ENTENDER A PALAVRA DE Deus
É muito importante para você tirar tempo todo dia para meditar na Palavra de Deus, para que
você possa aprender a vontade de Deus para sua vida. Quem obedece a Deus é abençoado por Ele.
Você deve meditar na Palavra de Deus __________________________. (Josué 1.8 e Salmos 1.2).
Devemos guardar a Palavra de Deus em nosso coração _________________________.
(Salmo 119.11)
Não precisamos só de pão (comida) para viver, mas precisamos de toda palavra que sai da
boca de Deus (Mateus 4:4). O céu e a terra passarão, mas a Palavra de Deus não
_____________________ (Lucas 21.33).
A Palavra de Deus é a verdade. E a verdade __________________________ (João 8.31,32).
Não devemos ser somente ouvintes da Palavra de Deus, mas também __________________
(Tiago 1.22).
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Muitas vezes não entendemos a Palavra de Deus. Para isso, ___________________________
foi enviado pelo Pai para nos ensinar. (João 14.26).

5. O PECADO ENTRISTECE O ESPÍRITO SANTO
Não devemos entristecer ou apagar o Espírito de Deus com pecado em nossa vida (Efésios
4.30-32; 1 Tessalonicenses 5.19).
O pecado atrapalha nosso relacionamento com Deus (Isaías 59.1-2).
Deus perdoa a pessoa que confessa o seu pecado? __________. (Salmo 32.1-5 e I João 1.9)
Não devemos esconder nosso pecado, mas confessá-lo para alcançar ___________________
(Provérbios 28.13).
Nós confessamos nossos pecados a Deus para sermos perdoados (1 João 1.9); porém muitas
vezes para sermos curados do problema é necessário confessarmos nossos pecados para nosso líder
espiritual (pastor da igreja, nosso discipulador, líder do Pequeno Grupo, ou outro líder com quem o
pastor da Igreja delegar) para que ele possa nos ajudar (Tiago 5.14-16, Hebreus 1:3.17).

Você deve ter uma atitude humilde na presença de Deus, sempre pedindo que Ele purifique o
seu coração de todo pecado (Salmo 139.23,24).

6. O ESPÍRITO SANTO DA O PODER NECESSÁRIO PARA VENCER O PECADO.
Sem o poder do Espírito Santo, ninguém pode ser livre do poder do pecado.
Nossa carne é fraca e fazemos coisas erradas sem querer. Ao mesmo tempo, não fazemos
coisas boas, mesmo querendo (Romanos 7.18 a 20).
A pessoa que é controlada pela carne não pode agradar a _____________-. (Romanos 8.8).
A pessoa que é controlada pelo Espírito de Deus é livre da escravidão do (Romanos 8:1, 2, 9 a
11).
Na vida Cristã dependemos do Espírito Santo para tudo, inclusive para obter vitória contra o
poder do pecado.
Não vencemos o pecado por nossas próprias forças, mas pelo __________________
(Zacarias 4.6). Para não satisfazer os desejos da sua carne, você precisa andar no Espírito (Gálatas
5.16).
Uma vida controlada pela carne resulta em muitos pecados (Gálatas 5.19 a 21).
Quais são os resultados de uma vida controlada Espírito Santo? _______________________,
_________________________________________________________________. (Gálatas 5.21-23).

7. VOCÊ DEVE ESTAR CHEIO DO ESPÍRITO SANTO EM TODO MOMENTO.

Não devemos estar dormindo espiritualmente. A vida é curta e devemos aproveitar todo
momento, fazendo a vontade Deus em nossas vidas, A vontade de Deus é que estejamos cheios do
_________________________. (Efésios 5.14-18).
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É fácil perceber quando alguém está cheio do Espírito Santo, porque ao invés de se preocupar,
sentir medo, reclamar, criticar, etc. Ele fala e canta louvores a ______________ e sempre dá graças a
Deus por _______________amando e servindo às pessoas (Efésios 5.18-21).

8. VOCÊ DEVE SER TESTEMUNHA DE JESUS PELO PODER DO ESPÍRITO SANTO.
Nós precisamos do poder do Espírito Santo para sermos testemunhas de Jesus (Atos 1.8). Não
devemos fazer nada para Deus sem sermos revestidos com o poder do Espírito Santo (Lucas 24.49).
Depois que os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo, eles saíram anunciando a Palavra
de Deus com _________________. (Atos 4.31).
O Apóstolo Paulo não usava sua própria sabedoria e palavras bonitas para convencer o povo.
Ele pregava pelo poder do Espírito (I Corintios 2.4,5: I Tessalonicenses 1.5).
Paulo operava sinais e prodígios (milagres) pelo poder do __________________________.
(Romanos 15:18-20).
O próprio, Jesus era ungido pelo Espírito Santo para evangelizar, libertar e pregar (Lucas
4.18,19).

9. PRECISAMOS DOS DONS DO ESPÍRITO SANTO PARA FAZER A OBRA DE Deus.
Devemos estar operando nos dons do Espírito Santo que Deus da para cada um dos Seus
filhos. Assim como um corpo humano tem muitos membros para funcionar direito, Deus deu dons
diferentes para cada um de nós que somos membros do Seu Corpo, mas o Espírito é o mesmo. Todos
os dons são necessários (I Coríntios 2.12-23).
Todo filho de Deus tem um ou mais ministérios, e todos devem estar usando e desenvolvendo
os dons para o avanço do Reino de Deus. Quais são alguns dos dons do Espírito Santo? __________
________________________________________________________________________________
____________________________________________ Milagres, etc. (I Corintios 12.7-10).
Toda obra deve ser feita pelo poder do Espírito Santo (Mateus 7.21-23).

10. RECEBA AGORA O BATISMO NO ESPÍRITO SANTO
O Pai Celestial sabe dar boas dádivas aos Seus filhos. O que Ele dará para Seus Filhos se
eles Lhe pedirem? _____________________________ (Lucas. 11.13).
Para receber o batismo no Espírito Santo, você precisa pedir ao Pai.
Recebemos o batismo pela fé (Marcos 11.24). Depois devemos aplicar a fé para ficar cheio
dele a todo momento (Efésios 5.18).
Faça a oração de Lucas 11.13 crendo que você está recebendo o batismo no Espírito Santo,
de acordo com Sua promessa. Se você fez esta oração, não duvide da promessa de Lucas 11.13, e
creia que você está batizado no Santo.
Você está batizado no Espírito Santo! Você tem o poder dentro de você para ser testemunha
de Jesus (Atos 1 :8), através dos dons do Espírito Santo. Creia nisto. Tudo é feito pela fé, até o uso
dos dons que foram dados livremente para você quando você recebeu o batismo no Espírito Santo.
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A primeira manifestação do Espírito que foi dado aos discípulos no dia de Pentecoste, foi:
_______________________________________. (Atos 2,1-4).
Agora, para os dons se manifestarem na sua vida, continue liberando a sua fé: Você pode orar
em línguas (Atos 2.4; Atos 10.44-47) e praticar os dons do Espírito Santo seguindo as Suas direções.

Você está cheio do Espírito Santo: Ele é a Fonte de todos os dons. Não esqueça que agora,
pelo Nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo, Deus há de usar você com poder sobrenatural.
(Marcos 16.17 e 18).

11. COMO COMPARTILHAR JESUS COM OS OUTROS NO PODER DO ESPÍRITO SANTO.
Agora que você está cheio do Espírito Santo, você tem o poder Dele para falar de Jesus a
outros (Atos 1.8).

É importante que:
A. Você corajosamente fale de Jesus a outros, dependendo inteiramente do Espírito Santo;
B. Você leve seus parentes, amigos, e vizinhos para um Pequeno Grupo (Pequeno Grupo) e
para a igreja.
C. Aprenda com seu discipulador a levar pessoas a Cristo.
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Lição 3

A Nova Aliança

A Bíblia é dividida em duas partes: O Antigo Testamento e o Novo Testamento.
1. O Antigo Testamento foi escrito antes de Jesus vir ao mundo, e fala sobre a Primeira
Aliança que Deus fez com Seu povo.
2. O Novo Testamento foi escrito depois que Jesus veio ao mundo, e apresenta a Nova
Aliança entre Deus e nós.
Mesmo que a Primeira Aliança incluiu muitas leis e mandamentos, a salvação do povo do
Antigo Testamento era da mesma maneira pela qual somos salvos hoje: pela fé em Jesus. Eles
olharam para frente, esperando com fé o dia que o Salvador chegasse. Nós olhamos para trás, crendo
que Jesus é o Salvador que já pagou o preço dos nossos pecados na cruz.
O que é uma aliança? No seu uso comum aliança significa um contrato celebrado entre duas
pessoas. É um acordo, pacto, compromisso feito segundo os termos da aliança. Você que aceitou
Jesus Cristo corno seu Senhor e Salvador tem entrado numa aliança assim com Ele. Deus é fiel, e
nunca quebra os termos das Suas alianças (Hebreus 6.17-18). Por isso a Nova Aliança é chamada
uma Aliança Eterna (Hebreus 13.20).
Agora você é comprometido para com esse Deus tão fiel e tem uma responsabilidade de
manter os termos da aliança. Estes termos serão explicados nesta lição (sobre as duas ordenanças) e
na próxima lição que fala sobre a Igreja Local.
Na Nova Aliança, Jesus deixou duas ordenanças que são símbolos que representam a morte e
ressurreição de Jesus.
Quando participamos destas ordenanças, estamos nos lembrando com muita gratidão de tudo
que Jesus fez por nós. Anunciamos que estamos confiando completamente em Jesus para nossa
salvação, e estamos nos apropriando, pela fé, dos benefícios que temos através da morte e
ressurreição de Jesus.
Quais são estas duas ordenanças da Nova Aliança que simbolizam a morte e ressurreição de
Jesus?

1. O BATISMO NAS ÁGUAS
Jesus deu muito valor ao batismo nas águas. Ele mesmo fez questão de ser Batizado (Mateus
3.13-15). Jesus serve de modelo para nós. Ele foi batizado nas águas quando criança ou quando
adulto? __________________--- (Lucas 3.21-23).
Jesus nos mandou fazer discípulos em todas as nações. Devemos batizar os novos discípulos
em nome de quem? __________________________________________________ (Mateus 28.19).
O batismo nas águas representa a sepultura de uma pessoa que morreu junto com Jesus
espiritualmente. Quando você recebe Jesus, você morre para a vida velha, e nasce de novo para uma
vida nova (João 3.3; II Corintios 5.17).
Igreja de Deus no Brasil – Formosa/GO – www.JesusCristoTeAma.com.br – (versão 10.11.18 ) 15

A velha pessoa, aquela pessoa dentro do seu corpo que gosta do pecado, morreu e foi
sepultada. Então o descer nas águas do batismo representa a morte da sua velha pessoa (Romanos
6.3).
O levantar das águas do batismo representa a ressurreição de urna nova pessoa - uma pessoa
que odeia o pecado e quer agradar a Deus. Como Jesus ressuscitou dos mortos. também
ressuscitamos para urna nova vida junto com _____________-- (Romanos 6.4-8).
O batismo nas águas representa duas coisas que acontecem espiritualmente em nossas vidas
quando recebemos Jesus.
O descer às águas representa o __________________________ da velha pessoa, e o subir
das águas representa a nossa ressurreição com Jesus para uma vida nova (Colossenses 2.12).
O batismo nas águas não tem poder em si mesmo para salvar ninguém. Somos salvos pela
graça mediante a fé. (Efésios 2.8-9).
Urna vez que a pessoa já foi salva (nasceu de novo), ela está qualificada para o batismo (Atos
8.36 e 37). O batismo é muito importante porque através dele, você pode liberar a sua fé para
apropriar ainda mais da realidade espiritual que você, juntamente com Cristo, morreu para o pecado e
ressuscitou com Ele uma nova pessoa (Romanos 6:1-11).

2. A CEIA DO SENHOR
Jesus tomou sua última ceia com Seus discípulos logo antes da Sua morte na cruz (Mateus
26.26-30).
Ele partiu o pão e deu para Seus discípulos, corno um símbolo do seu corpo que seria
sacrificado por eles, Ele falou: "Isto é o Meu ____________ que é dado por vós; fazei isto em
________________ de Mim” (I Coríntios 11.23,24).
Quando comemos do pão da Santa Ceia, estamos lembrando da morte de Jesus em nosso
lugar.
Ele também tomou o cálice dizendo: “Este cálice é a nova aliança no Meu _______________,
fazei isto, todas as vezes que o beberdes, em _______________ de mim. (I Coríntios 11.25).
Devemos estar sempre lembrando e anunciando a morte do Senhor até que Ele venha (I
Coríntios 11.26).
Não devemos tomar a Santa Ceia indignamente (I Corintios 11.27). Não devemos tornar a Ceia
com brincadeira, sem pensar na morte de Jesus e sem agradecer-lhe pelo grande sacrifício que Ele
fez por nós. Também é importante que você não guarde rancor e ira em seu coração contra urna outra
pessoa (I João 2.11, 3.15 e 4.20). Você deve ter urna consciência limpa, com um coração aberto para
Deus. Peça perdão por qualquer pecado que o Espírito Santo trouxer a sua consciência.
Antes de tomar a Ceia, você deve examinar a si mesmo e verificar se você está discernindo o
corpo de Cristo (I Coríntios 11.28,29).

Você está crendo e se apropriando daquilo que Ele fez por você? (I Pedro 2.24).
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Você está amando todo seguidor de Jesus Cristo, e não menosprezando nenhum irmão (I
Coríntios 11.22)? Se suas respostas para as últimas duas perguntas forem "sim", então agradeça a
Deus pelo grande sacrifício de Jesus, e partícipe da Ceia.
Se o Espírito Santo mostrar para você que o seu coração não está certo perante Ele, você
deve confessar seu pecado e receber o perdão. O que Deus fará à pessoa que confessa o seu
pecado? ___________________________________--- (I João 1.9).
Uma vez que você se arrependeu do seu pecado, deve receber o perdão de Deus e tomar a
Ceia em gratidão por Seu perdão. Não deixe o pecado ser urna desculpa para não participar da Ceia.
Arrependa-se logo do seu pecado e tome a Ceia.
Devemos tomar a Ceia frequentemente em memória de Jesus, e devemos obedecer a Seu
mandamento. Comer o pão e beber o vinho (cálice) não salva. Somos salvos pela graça mediante a fé
.. (Efésios 2.8, 9).
Uma vez que a pessoa foi salva (nasceu de novo), obedeceu a ordenança do batismo nas
águas ela está qualificada para receber a Santa Ceia. A Santa ceia é muito importante porque através
dela você poderá liberar a sua fé para apropriar ainda mais de toda a sua herança que você tem
através da aliança com Cristo e com o Seu corpo, a Igreja.
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Lição 4

A Igreja

1. IGREJA MUNDIAL (OU IGREJA UNIVERSAL)

A Igreja mundial inclui todas as pessoas que tem seu nome inscrito no Livro da Vida. Estas
pessoas entrarão no céu. (Hebreus 12.22-23; Apocalipse 20.15).
É preciso ser membro ser membro da Igreja Batista Independente para fazer parte da Igreja
mundial? _______________. Todas as igrejas que ensinam fielmente a Palavra do Senhor, boas, mas
nenhuma igreja pode salvar alguém.
Quais são as pessoas que fazem parte da igreja mundial? ____________________________
_________________________________ (Apocalipse 20.15).

2. A MUNDIAL É O CORPO DE CRISTO

Jesus fisicamente foi embora para o Céu, mas Ele deixou o Espírito Santo aqui vivendo em
nós, a Igreja mundial; e nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. O corpo de Cristo é um só corpo
mas tem muitos membros, - todas as pessoas salvas por Ele (1 Corintios 12.12-14).
Só existe UM corpo de Cristo e _______ só Espírito, _________ só esperança, há _______ só
Senhor, ______ só fé, ______ só batismo, ______ só Deus e Pai de todos. (Efésios 4.1-6).
Cada membro do corpo de Cristo faz parte da Sua Igreja, e é importante e necessário para a
boa função do corpo (Efésios 4.7-16).

3. A IGREJA LOCAL.

A Igreja Local é um grupo de pessoas salvas por Jesus que se reúnem num local específico.
Há muitas igrejas locais ao redor do mundo. Paulo começou muitas igrejas locais (Romanos 16.3-5; I
Carinhos 16.19; Gálatas 1.2: 1 Tessalonicenses 1. 1).
A Igreja Local é muito importante por várias razões. Uma delas e por que é na Igreja Local que
você manifesta a sua aliança com Deus. Quando você nasceu ele novo, você fez uma aliança com
Deus onde tudo que é Dele é seu, e tudo que é seu agora é Dele. Existem muitas promessas na
Palavra de Jesus para aqueles que estão em aliança com Ele. Veja como essa aliança se manifesta
dentro do contexto da Igreja Local trazendo grandes bênçãos para você:

Primeira Bênção: A Proteção de Deus. A aliança com Deus implica num compromisso com a
Igreja Local, frequentando as reuniões e submetendo-se voluntariamente aos pastores e aos lideres
de grupos de amizade e oração. O verdadeiro seguidor de Jesus vai querer obedecê-lo. A Sua
Palavra diz: "Não deixemos de __________________ corno é costume de alguns; antes façamos
admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima" (Hebreus 10.25).
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Veja como a Palavra de Deus mostra claramente que a proteção espiritual está ligada
intimamente com a nossa submissão para com nossos líderes espirituais: Obedecei a vossos
pastores, e _____________________________ a eles; porque ___________ por vossas almas, como
aqueles que hão de dar conta delas; para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não
vos ________________________________. (Hebreus 13:17).

Segunda bênção: A Prosperidade de Deus. A sua aliança com Deus e a Sua Igreja implica
numa entrega total a Ele. Agora tudo é dele (Lucas 14.33), e o seu coração busca em primeiro lugar o
Seu Reino (Mateus 6.33). No item. 5 desta mesma lição, você verá como a prosperidade de Deus está
ligada intimamente com as nossas atitudes e ações quanto ao dízimo e as ofertas no contexto Igreja
Local.

Terceira Benção: Felicidade nos Relacionamentos. A sua aliança com Deus implica em ter
uma aliança com seus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. No Pequeno Grupo, com a ajuda do líder do
Pequeno Grupo e do discipulador, você aprenderá a andar no amor de Deus e construir
relacionamentos sadios e duradouros.
Sua aliança com Deus também implica em grandes bênçãos para a sua famí1ia. (atos 16.31).
Você também aprenderá a aplicar a fé e cooperar com Deus pela salvação de toda a sua casa.
(Colossenses 3.18-21).
Porque o Espírito Santo mora em você, agora você tem o poder de perdoar a todos. Nunca
permita que uma mágoa esteja no seu coração. "Suportai-vos (ou sujeitai-vos) uns aos outros,
perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor
vos perdoou, assim também perdoai-vos também. (Colossenses 3.13).

4. Pequenos Grupos.

A melhor maneira de ter intimidade e comunhão uns com os outros na Igreja Local é através
das Pequenos Grupos, ou grupos caseiros. Cada um é membro do outro e precisamos ter comunhão
um com o outro. A Igreja Local é subdividida em Pequenos Grupos, que se reúnem na igreja ou nas
casas particulares dos membros.
No tempo do Apóstolo Paulo, no Novo Testamento, um Pequeno Grupo de irmãos se reunia na
casa de Áquila e Priscila (I Coríntios 16.19). Em Jerusalém, os seguidores de Cristo se reuniam
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frequentemente para ouvir a doutrina dos apóstolos e orar, mas também comiam juntos e tinham
comunhão (intimidade) entre eles (Atos 2.42).

A Igreja Local em Jerusalém se reunia:

A. No templo - grandes reuniões, e
B. Nas casas - pequenas reuniões (Atos 2.46).

Este exemplo da Igreja Local em Jerusalém é interessante. Cremos que é muito importante
que todo seguidor de Jesus seja fiel:
A. Nas celebrações de domingo, onde a Igreja Local toda se reúne para adorar o
Senhor e ouvir dele, e celebrar o que Ele está fazendo;
B. Nas Grupos de amizade e oração (pequenos grupos), para sermos uma
verdadeira família de Deus, estando sempre juntos (Atos 2.44).
Como membros do mesmo corpo, somos irmãos. Como Cristo deu a sua vida por nós,
devemos dar nossa vida pelos _______________ (I João 3.16-18).
Se tiver um irmão sofrendo necessidade, o que um irmão que tem mais recursos deve fazer?
___________________________________________.
Não devemos amar só com palavras, mas de fato e de verdade.

1. DÍZIMOS E OFERTAS

Tudo que existe foi feito por Deus, e é Dele. Tudo que nós temos foi emprestado por Deus, e
nada pertence a nós mesmos. O que temos foi apenas colocado em nossas mãos para
administrarmos.
Deus mandou Seu povo separar a primeira décima parte de tudo que ganhavam (o dizimo)
para financiar o trabalho de Deus (Deuteronômio 14.28,29).
Para suprir as próprias necessidades, o povo podia usar os __________ que sobrava.
O que é um dízimo? "Dizimo" quer dizer a décima parte.
Por exemplo, se você ganhar 10 reais, seu dizimo será 1 real. O dízimo de 20 reais será 2
reais, e de 30 reais será _______reais, e assim por diante. O dízimo de 100 reais será

_______

reais.
O dizimo já pertence à obra de Deus, e não para o nosso uso, Como é que é roubamos de
Deus? ___________________________. (Malaquias 3.8,9).
Quando entregamos o dizimo para Deus, o que Ele promete dar para nós? ______________
______________________________________________________ (Malaquias 3.10-12).
O dizimo deve ser dado numa atitude de fé, alegria e adoração (Provérbios 3.4-10; Malaquias
3.13-18; Deuteronômio 26), Muitas leis do Antigo Testamento não são repetidas no Novo Testamento,
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mas podemos ver que Jesus e o autor de Hebreus ainda ensinavam que o dizimo .não deveria ser
omitido (Mateus 23.23; Lucas 11.42; Hebreus 7.8).
A oferta é algo além do dizimo. Tiramos nossa oferta dos 90 por cento que sobrou. Não é uma
quantia certa. Podemos dar a quantia que Deus nos mostrar e nos fazer sentir. Em II Coríntios 8 e 9,
Paulo estava pedindo uma oferta generosa das igrejas da Macedônia para os pobres da Judéia.
Deus promete abençoar abundantemente a pessoa que dá generosamente (II Coríntios 9.6).

A OFERTA DEVE SER DADA COM MUITA ALEGRIA, A QUANTIA SENDO O QUE SEU
CORAÇÃO QUISER, NÃO COM TRISTEZA OU PORQUE FOI FORÇADO. DEUS AMA QUEM DÁ
COM __________________. (II Coríntios 9.6-7).
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Lição 5

Ide e Fazei Discípulos

1. O PROPÓSITO DESTA LIÇÃO

O propósito desta lição é oferecer algumas orientações que ajudarão você a:
A) Entender que fomos chamados para sermos testemunhas de Jesus;
B) Entender que evangelismo deve ser um estilo de vida;
C) Alcançar o seu "oikôs" (círculo de influência) para Jesus;
D) Usar seu testemunho pessoal ao compartilhar o evangelho com outras pessoas;
E) Explicar como uma pessoa pode receber, Jesus em sua vida;
F) Como conduzir alguém através de uma oração a entregar a sua vida a Jesus.

2. CHAMADOS PARA SER TESTEMUNHAS

Jesus delegou a tarefa de testemunhar e fazer discípulos a todas as pessoas que já nasceram
de novo e já fizeram Dele o Rei absoluto da sua vida, isto certamente inclui você. Nossa missão
principal é trazer novas pessoas para o reino, e treiná-las a fazer o mesmo com outros.
O texto de Mateus 28.18-20 é chamado de "A grande Comissão”. Qual é o mandamento
básico que Jesus nos dá no versículo 19? _____________________-.
Jesus disse que receberíamos poder para sermos o quê? __________________________.
(Atos 1.8).
Esta passagem de Atos é uma das mais importantes do Novo Testamento acerca da nossa
chamada para testemunhar de Jesus. É um mandamento com promessa.

3. EVANGELISMO COMO ESTILO DE VIDA

Compartilhar o evangelho tem que se tornar um estilo de vida para todos os filhos de Deus.
Uma característica que podemos observar com frequência nos primeiros seguidores de Jesus é que
eles estavam sempre ocupados com a tarefa de repartir a sua fé em Jesus Cristo a outros. E isto teve
um grande impacto na cidade de Jerusalém e seus arredores onde eles moravam, pois dizem que
mais da metade da cidade se converteu a Jesus.
A vida cristã normal inclui repartir a nossa fé com outros, por isso cremos que evangelizar e
fazer discípulos é um estilo de vida que Deus quer que todo cristão viva.
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4. ALCANÇANDO O SEU "OIKÓS" PARA JESUS.

A Bíblia fala que os campos já estão brancos para a ceifa (João 4.35). Portanto, é um fato que
há muitas pessoas que já estão prontas para ouvir o evangelho e receber a Jesus.
Uma grande mentira que o diabo tenta espalhar ê que as pessoas não querem Deus. Pelo
contrário, a realidade é que há milhares de pessoas com fome de Deus, e que o Espírito Santo está
trabalhando incansavelmente na vida delas, preparando-as para a nossa chegada com a mensagem
do Evangelho.
A palavra "oikós" é uma palavra grega mencionada várias vezes no Novo Testamento, e que
tem sido traduzida por "casa." Essa palavra aponta para aquele grupo de pessoas que fazem parte da
nossa rede de relacionamentos diretos, ou seja, aqueles com os quais você está em contato
frequentemente. Podem ser: os seus parentes, os seus amigos, os seus vizinhos, colegas de escola,
os seus colegas de trabalho, o açougueiro, o padeiro, etc.
A Bíblia ensina que devemos pregar o evangelho, quer oportuno, _____________ , em tempo
e fora de tempo, e a todas as pessoas (II Timóteo 4.2), e que devemos aproveitar assim todas as
__________________________ (Colossenses 4.5).
Uma das maneiras mais eficientes de evangelismo é através de cultivar bons
relacionamentos. Precisamos aprender a influenciar as pessoas que já conhecemos, aquelas com
as quais já ternos algum tipo de vínculo de amizade ou parentesco. É muito mais fácil uma pessoa
aceitar uma mensagem quando ela já "aceitou" o mensageiro, ou seja, se ela já tem um vínculo
de amizade com o mensageiro. Portanto, o segredo é cultivar as antigas amizades com o propósito de
alcançá-las para Jesus, e se esforçar para fazer novas amizades, pois assim você terá um grande
"oikós" para alcançar.

5. NÃO DEIXE OS SEUS VELHOS AMIGOS PARA TRÁS

Infelizmente, algumas pessoas depois que se convertem abandonam seus velhos amigos.
Depois de algum tempo seguindo Jesus, elas não têm mais nenhuma amizade com descrentes.
Entenda bem o seguinte: uma coisa é abandonar as práticas pecaminosas que você e seus amigos
faziam antes, e outra coisa é abandonar os seus amigos. Se nós nos afastarmos dos pecadores,
quem os conduzirá a Cristo?

6. PACTO DE ORAÇÃO POR TRÊS

O pacto de oração por três é um plano estratégico para ganhar pessoas do seu circulo de
amizades. Pessoas que você ama, deseja vê-las salvas e tendo o conhecimento de Deus. É uma
maneira prática de ganhar almas que todo Cristão que quer se multiplicar em outras vidas deve
cultivar. Cada pessoa faz com Deus e com mais dois irmãos o pacto de orar e jejuar durante um
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mês por três pessoas não convertidas, mas que estão maduras e abertas para o evangelho.
Depois, convida-as e leva-as para o Pequeno Grupo e/ou para o Culto de Celebração.

Como escolher as pessoas por quem orar?
Olhe ao seu redor, e veja entre seus amigos e conhecidos quais estão mais "Brancos para a
ceifa" e escolha três nomes. Seu campo de missões é o lugar onde você vive, trabalha ou estuda.
Depois ore e jejue. A oração e o jejum mudam as pessoas. Ore diariamente em favor das três pessoas
e também, uma vez por semana com outros membros com os quais você fez o pacto, que chamamos
de Pequeno Grupo Embrionário. Peça a Deus oportunidades de levar-lhes o amor de Deus.
Procure maneiras de fazer mais amizade com essas pessoas e ganhar sua confiança. Um
simples convite para um jantar ou almoço, ou para um passeio pode eliminar barreiras e abrir o
caminho para Cristo. Depois convide e leve-as para o Culto de Celebração e/ou Pequeno Grupo.

7. SEU TESTEMUNHO PESSOAL, UMA FERRAMENTA PODEROSA.

Cada pessoa que já teve um encontro pessoal e genuíno com Jesus tem uma valiosa e
poderosa experiência para contar ao mundo! Sem dúvida Deus usará o seu testemunho pessoal para
alcançar os corações de outros.

Como preparar seu testemunho?
É muito importante ter o nosso testemunho pessoal organizado e bem preparado, por causa
das muitas oportunidades que surgem para compartilhar do amor de Deus. A melhor maneira de fazer
isso é escrever a sua história de conversão e memorizá-la, assim. você sempre estará preparado para
usá-la quando as oportunidades surgirem.

A. Peça sabedoria do Senhor ao fazer isso.
B. Siga um tema específico, aquele que mais identifica com a sua situação.
Obs. Por exemplo: "Religioso, mas sem Deus. texto bíblico que poderá ser usado (Atos 10) –
Cornélio.
Preso e sem saída. Eu tinha tudo, mas não tinha paz. (Mateus 11:28 e 29)

C. Divida o seu testemunho em três partes:
1. Antes de conhecer Jesus
Nesta primeira parte fale do seu passado sem Jesus. Conte algumas das suas experiências
pecaminosas com as quais as pessoas que ouvirem você possam se identificar. Nesta hora você pode
falar dos problemas que você teve, por exemplo: com cigarro, com bebida, com mentira, com
imoralidade, com ganância por dinheiro, com tristeza, desonestidade, depressão, falta de paz, seja
qual for o seu caso. Mas cuidado! Não fale como se estivesse se orgulhando do que você fez de
errado. Fale, porém, com uma atitude de profunda tristeza, mas grato por Deus ter limpado e
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perdoado você. Nem tão pouco condene a outra pessoa. Evite ser detalhista e demorado. Nunca use
uma linguagem religiosa, com a qual o descrente não está acostumado. Não gaste muito tempo
falando do passado.
2. Como conheci Jesus
Nesta segunda parte você vai enfatizar como foi o seu encontro com Jesus, como tudo
aconteceu, quem falou pela primeira vez de Jesus para você, e onde você estava. Inclua no seu
testemunho o plano de salvação e explique que:
• Você reconheceu que era um pecador (Romanos 3.23).
• Você precisou se arrepender e decidiu abandonar o pecado e agradar a Deus (Atos
3.19).
• Você convidou Jesus para entrar na sua vida. Ele não arromba a porta de ninguém
(Apocalipse 3.19-20).
• Jesus morreu na cruz em seu lugar, e só o sangue d’Ele pode nos lavar e purificar dos
nossos pecados (I João 1.9).
• As boas obras não podem nos salvar, pois somos salvos pela graça mediante a fé
(Efésios 2.8-9).
• Só Jesus é o _________________________________________ e ninguém pode vir
ao Pai senão por Ele (João 14.6).
• Fale sempre com muito entusiasmo e alegria, afinal foi o melhor encontro da sua vida.
Mas não esqueça e não se estenda muito.
3. Depois que entreguei minha vida para Jesus
Nesta última parte você vai relatar como sua vida mudou depois da sua decisão. Como você foi
transformado pelo poder de Jesus. Fale da vitória sobre aquele pecado que você tinha e da certeza da
vida eterna que você tem agora (I João 5.11 a 13).
Explique que agora Jesus não é somente o Salvador, mas também é o Senhor da sua vida,
(Mateus 28.18), e que a sua nova vida com Jesus é incomparavelmente melhor que a passada. (II
Coríntios 5.17).
Ao contar seu testemunho, você precisa apresentar Jesus de maneira simples, mas atraente.
Lembre se somos o sal da terra e precisamos deixar as pessoas corn sede de Deus.

8. CONVIDE A PESSOA A TOMAR UMA DECISÃO POR JESUS

Evangelizar é apenas uma parte do trabalho; a outra é convidar a pessoa a tornar uma decisão
de aceitar a Jesus e conduzi-la através de uma oração de arrependimento. Quando a conversa chega
neste ponto, muitos não sabem o que fazer, perdendo assim uma grande oportunidade de conduzir
alguém a Cristo. Não deixe isso acontecer com você. Após dar o seu testemunho ou apresentar o
Evangelho a alguém, pergunte se ela quer tomar a decisão de convidar Jesus para entrar na vida
dela. Se a resposta for positiva, não faça como alguns que dizem: "Muito bem, então vá na igreja no
próximo domingo, e você poderá convidar Jesus para entrar na sua vida lá na igreja". Não faça isso!!
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Pelo contrário, explique que ela pode receber Jesus ali mesmo onde vocês estão, pois Jesus
prometeu estar presente onde estiverem dois ou três pessoas falando no Seu Nome (Mateus 18.20).

9. CONDUZA A PESSOA EM ORAÇÃO
Esta é uma oração modelo que você pode usar para seu amigo repetir na hora de entregar a
sua vida a Jesus. Com uma atitude de fé, peça para a pessoa concentrar em Jesus e repetir frase
após frase a seguinte oração:

Deus, eu reconheço que sou pecador e que não posso salvar a mim mesmo. Eu
reconheço que sou pecador e me arrependo de todos os meus pecados e por ter vivido
independente de Ti. Nesta hora eu abro o meu coração e Ti convido para entrar na minha vida.
Eu recebo o perdão dos meus pecados através do sangue de Jesus derramado na cruz. Eu Ti
recebo agora como meu Salvador e Senhor da minha vida. De hoje em diante eu viro as costas
para o mundo, para o pecado e para o diabo. Eu renuncio a tudo que fiz contrário a Tua Palavra.
“Muito obrigado por me aceitar” como eu sou e pelo presente da vida eterna. Em nome de
Jesus, Amém!

10. APÓS A ORAÇÃO, ENCORAJE-O A PERSEVERAR NA DECISÃO.
Após esta oração de decisão, a fim de fundamentar a sua fé, mostre-lhe o seguinte:
Explique que quando ele sinceramente se arrependeu dos seus pecados e depositou a sua fé
em Jesus Cristo, entregando-lhe o controle total da sua vida, fazendo Dele Senhor e Rei de sua vida,
a Bíblia Sagrada garante que naquele instante ele nasceu de novo, e muitas outras coisas
maravilhosas aconteceram instantaneamente:

1. Cristo entrou na sua vida. A vida de Deus está agindo dentro dele agora (Apocalipse 3.20).
2. Ele se tornou um filho de Deus e agora ele faz parte da família verdadeira de Deus (João 1.12).
3. Deus perdoou todos os seus pecados e sua divida foi cancelada (Colossenses 1.14).
4. Ele se tornou perfeito em seu espírito; a justiça de Deus foi imputada dentro dele.
5. Seu nome foi escrito no livro da vida.
6. Ele ganhou urna nova natureza.
7. Ele recebeu de graça o direito de viver eternamente com Deus;
8. Ele recebeu a marca do Sangue de Jesus Cristo, e agora pertence a Deus para sempre.
9. Diga que: Agora é preciso buscar o Batismo com o Espírito Santo.

Encoraje-o a confirmar a sua decisão publicamente em um dos cultos de celebração da
sua igreja.
Textos bons para ler para o novo decidido.
Romanos 10,9-10 / I João 5,11-13 I Hebreus 13.5 / Filipenses 1.6
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11. SUGESTÕES PARA VOCÊ SE TORNAR UMA TESTEMUNHA BEM SUCEDIDA.
•

Ame as pessoas;

•

Não fale de religião, fale de Jesus;

•

Não julgue-as;

•

Não entre em debates e discussões;

•

Fale com Deus sobre a pessoa antes de falar de Deus para a pessoa.

Entrevista pré-Batismo e Aconselhamento Pessoal
Antes de batizar ou membrar efetivamente, cada pessoa deve receber conselho em particular
do seu líder de Pequeno Grupo ou de seu discipulador (se este estiver autorizado pelo pastor da
Igreja). Essa entrevista deve ser feita por uma pessoa do mesmo sexo.
1. Para receber conselho como consertar problemas do passado. Em Provérbios 19.20
diz: "Ouve o ________________, e recebe a instrução, para que sejas sábio nos teus dias por vir".
2. Para trazer à luz algum pecado que está perturbando a sua consciência. Em I João
1.7 diz: "Se andarmos na _____, como Ele está na luz mantemos comunhão uns corn os outros." Para
receber o perdão, é necessário _____________________ o pecado a Deus (I João 1.9).
Mas às vezes é necessário desabafar e receber ajuda de um irmão amadurecido e com mais
experiência. Confessar os pecados perante os homens é um princípio bíblico. Veja (Mateus 3.6. Tiago
5.16).
Em Tiago 5.16 a Bíblia diz, "Confessai, pois, os vossos pecados _______________________
e orai uns pelos outros, para serdes curados."
1. Muitas vezes, convém confessar pecados para receber uma ajuda para endireitar o
passado e tomar posse do perdão completo de Deus (Mateus 3.5-8).
2. Não é uma confissão católica. Nem padre, nem pastor, nem pessoa alguma de si
mesmo tem o poder de purificar pecados. Só Deus nos purifica do todos os nossos pecados (I João
1.9).
3. Se você confessou seus pecados para Deus, Ele lhe perdoou. Porém, se tiver
qualquer coisa que ainda está lhe perturbando, ou você gostaria de desabafar sobre qualquer coisa,
pode conversar agora com o seu líder (comigo). Certos pecados do passado, como por exemplo:
homicídio, adultério, prostituição, masturbação, abuso sexual, roubo, homossexualismo, sexo com
animais, aborto provocado, brigas, etc. As vezes deixam marcas profundas. Se você tem sofrido com
qualquer destes pecados e ainda está sentindo o peso e gostaria de receber um conselho, oração, ou
ajuda para ser curado, você tem a liberdade de falar agora.
4. Se você gerou filhos fora do matrimônio que não estão morando com você, é preciso
dar uma assistência financeira e também espiritual, porque você é responsável (I Timóteo 5.8).
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5. Romanos 12.18 diz, "Se possível, quanto ________________________ tende paz
com todos os homens. Você tem paz com todos? Você deve pedir perdão de qualquer pessoa da qual
você tem guardado ressentimento, mágoa, que tem lhe ofendido, ou com quem você não fala, está de
mal, ou tem inimizade. Quando você for pedir perdão, é bom aproveitar a oportunidade de explicar
para a pessoa como Jesus tem transformado a sua vida. Se não for possível pedir perdão face a face,
pelo menos escreva uma carta ou ligue para a pessoa e peça perdão.
6. Como está sua vida familiar?
Se você cometeu algum pecado contra o seu cônjuge ou contra os seus pais (Veja como
exemplo a lista no item 3), e você ainda não confessou e pediu perdão a eles, faça isto o mais breve
possível. Quando você humildemente confessa e lhes pede perdão, está lhes dando uma
oportunidade para testificar da sua nova vida em Jesus.
7. Como uma demonstração de arrependimento sincero, você deve se desfazer de
qualquer coisa ou dinheiro roubado. Converse com seu líder para receber instruções, porque do
mesmo modo se o pecado for roubo na empresa em que trabalha, talvez o patrão não terá estrutura
para entender, sendo ímpio, e nunca mais irá confiar no funcionário.
8. Você está sendo honesto nos seus negócios, com o governo, etc.? Está sendo justo
com as pessoas que trabalham para você, pagando aquilo que é correto e merecido? Está pagando
seus impostos como deve? Está obedecendo às leis de trânsito? É importante ser íntegro em tudo. O
seu casamento está legalizado?
9. Está sendo luz na escola, um exemplo para os colegas e os professores? Por
exemplo, você não recebe nem passa cola nas provas e exames escolares, certo? Você faz seus
próprios trabalhos de pesquisa, não pedindo para outros fazerem nem pegando pronto na internet.
Porque isso é fraude e desonestidade.
10. Você algum vício que está prejudicando o seu corpo, por exemplo: (drogas, bebida,
fumo, glutonaria, pornografia, novelas, etc.)? Deus quer libertá-lo (João 8.36; I Coríntios 10.13).
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Lição 6

Tornando-se um Discipulador

Discipulado um a um
1. O PROPÓSITO DESTE TREINAMENTO.

A. Falar da sua responsabilidade de fazer discípulos;
B. Explicar o que significa fazer discípulos;
C. Estabelecer como você pode se tornar um discipulador;
D. Introduzir o projeto do Meu Discípulo Amado – MDA-3.

2. O MANDAMENTO FAZEI DISCÌPULOS (Mateus 28.19-20).

Depois que recebemos Jesus como Senhor da nossa vida, temos a tarefa e a responsabilidade
de fazermos discípulos. Na lição anterior terminamos de ensinar a você como conduzir uma pessoa a
Cristo. Talvez você pense que depois que a pessoa repetiu a oração, a sua tarefa foi concluída e você
já cumpriu o mandamento de fazer discípulos, mas não é verdade. Ainda resta outra parte do
mandamento, "Ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado". O que fazer então
depois que você ganha alguém para Jesus? Assim como uma boa mãe cuida e protege seu novo
bebê, você também deve se responsabilizar e cuidar do seu bebê espiritual que você acabou de gerar.
Primeiro comece integrando-o no Pequeno Grupo e depois se certifique de que ele (a) vai receber
todos os cuidados necessários para crescer e se tornar um seguidor de Jesus saudável e maduro na
fé.
Para que o novo decidido cresça até se tornar um forte seguidor de Jesus, você precisa ser
seu discipulador (ou providenciar um bom discipulador caso seja uma pessoa do sexo oposto) para
acompanhá-lo. Assim você estará glorificando a Deus e sendo responsável para com aqueles que o
Senhor confiou em suas mãos. O Manual de acompanhamento inicial lhe dará mais detalhes de corno
acompanhar o novo convertido.
Na Grande Comissão, Jesus não nos mandou fazer convertidos, mas sim "fazer discípulos",
isso inclui muito mais que a conversão. O cristão normal sempre faz discípulos. É importante que você
esteja discipulando pelo menos uma ou mais pessoas. Isso não é somente um dever sagrado para
cada cristão, mais um imenso privilégio.
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3. O QUE É UM DISCÍPULO?

A palavra discípulo significa: seguidor, praticante dos ensinos do mestre, aluno, submisso.
Partindo desta definição, podemos afirmar que: Discípulo de Jesus é alguém que crê em tudo que
Jesus disse e faz tudo o que Jesus manda. Há alguns termos que comumente são usados nas igrejas
para identificar um discípulo de Jesus, mas esses termos definem somente um aspecto da vida de um
discípulo. Por exemplo:
a) Salvo: Alguém que foi liberto da condenação do inferno e do poder do pecado e do diabo.
b) Convertido: Alguém que passou por processo de transformação de mente e de valores.
c) Crente: Alguém que crê em alguma coisa ou em alguém.
d) Evangélico: Alguém que faz parte de uma das igrejas evangélicas.
Nenhum destes termos estão errados, mas a palavra discípulo é mais abrangente e define
exatamente uma posição como também uma condição. Foi o termo que Jesus, os apóstolos e os
primeiros cristãos usaram.
A palavra discípulo é mencionada 260 vezes no Novo Testamento, enquanto a palavra
crente aparece apenas 15 vezes, e a palavra evangélico nunca foi usada.
Ser um discípulo de Jesus implica em ser muito mais do que somente um convertido a uma
Igreja evangélica e que agora crê que é salvo.
Ser um discípulo de Jesus implica em fazer discípulos.

4. O QUE SIGNIFICA FAZER DISCÍPULOS OU DISCIPULAR?

Discipulado é a caminhada sistemática de duas pessoas do mesmo sexo, estabelecida
através de um vínculo de amizade, próximo, forte, natural e frequente, visando o seguinte:
a) Transferência de vida - Modelar, ser exemplo, demonstrar;
b) Transferência de conhecimento - Ensinar os mandamentos e a vontade de Jesus para a
viela do discípulo;
c) Prestação de contas e acompanhamento sadio e amoroso das decisões e estilo de vida do
discípulo;
d) Treinamento - Treinar o novo convertido para exercer o chamado ministerial de fazer
discípulos.

5. O QUE NÃO É DISCIPULADO

Discipulado não é manter o controle sobre a vida das pessoas. Como discipulador você
deve entender que não somos chefes e nem donos dos nossos discípulos.
Nossa responsabilidade não é manipular, ou manter as pessoas na rédea, ou controlando até
a cor do sapato que ele vai comprar, mas somente cuidar e orientar na vida espiritual.
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O seu alvo principal não é levar o seu discípulo a se tornar parecido com você, exemplo:
torcer pelo mesmo time, gostar dos mesmos filmes, falar como fala, orar como você ora, ter as
mesmas experiências que você teve, mas se tornar parecido com Jesus.
Não devemos nos reproduzir na pessoa, devemos reproduzir o caráter de Jesus, Jesus não
nos mandou fazer nossos discípulos, mas discípulos d’Ele e para Ele.
Nossos discípulos devem continuar sendo quem são com sua própria personalidade.
Suas preferências, gostos, e opiniões devem ser respeitadas, quando as mesmas não forem
contrárias a Palavra de Deus, ou não forem pecaminosas. No entanto, é natural que corn a
convivência o discípulo comece a se tornar parecido com o seu discipulador, até muitas vezes nos
vários aspectos mencionados acima. Isso não ê necessariamente errado, especialmente quando
acontece de uma forma muito natural e quando a sua vida esteja realmente refletindo Jesus mais e
mais.

6. FAZER DISCÍPULOS É O "NEGÓCIO" DA IGREJA NA BÍBLIA

Na realidade fazer discípulos é o verdadeiro "negócio" da nossa igreja, e todo verdadeiro
cristão deve estar envolvido com essa tarefa. Aliás, uma pessoa que não está fazendo discípulos
não é um cristão normal.
Sem dúvida você deve crescer até ao ponto de ser um discipulador, porque assim como você
está sendo discipulado e estamos investindo tempo na sua vida, você deve fazer o mesmo com
outros. Não tenha medo de encarar esse novo desafio, pois a medida em que você vai acompanhando
o novo seguidor de Jesus, o próprio Jesus vai lhe ensinando como você deve fazer.

7. VOCÊ JÁ PODE COMEÇAR LOGO

Não é preciso você esperar até que um anjo venha la do céu e te revele a ora de começar a
discipular um novo convertido. Você já pode conversar com o líder do seu Pequeno Grupo para saber
se tem alguém no seu Pequeno Grupo com quem você já pode iniciar o discipulado. Se você ainda
não é um discipulador e seu líder ainda não lhe contatou, procure-o e pergunte a ele ou a ela o que
você deve fazer para se tornar um discipulador.

8. COMO COMEÇAR A DISCIPULAR

Depois que você ganhou permissão do seu líder para começar a discipular, você deve adquirir
imediatamente o seu Manual do Discipulador. Nesse manual você receberá algumas instruções
importantes que lhe ajudarão a manusear bem o material e a ser um bom discipulador. O segredo
principal é confiar na capacitação que o Espírito Santo lhe dará, e fazer do mesmo jeito como
estamos fazendo com você. Nestes nossos encontros semanais você pode receber mais orientações
e tirar suas dúvidas. Depois, procure o novo convertido para conversarem sobre o assunto. Não force
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o novo convertido a começar o discipulado. Porém, motive-o: "ponha sal na sua boca," produza
interesse, faça uma boa propaganda do material Explique os benefícios que o discipulado trará na
vida dele e como será muito gostoso e edificante esses encontros. Dê a ele o manual de Discipulado
inicial e peça para ele estudar as Cinco Grandes verdades para a Salvação e responder as perguntas
para o seu primeiro encontro.

9. SER DISCIPULADOR É SER MODELO.

O propósito do discipulado é ajudar o novo convertido a entender verdades fundamentais para
a sua nova vida. O discipulado também vai ajudá-lo no processo de transformação da sua alma, bem
como na mudança de hábitos e tendências erradas, e na definição de novos valores na vida, Além do
Espírito Santo você também será uma grande influência na vida desse novo irmão (ã). É normal as
pessoas mudarem mais rápido quando elas têm um modelo a ser seguido. Como discipulador você
servirá de modelo ao seu discípulo. Não se preocupe com o fato de você não ser perfeito em todas as
suas ações, pois ninguém ainda é. Você não precisa fingir que é o que não é, aliás, o Espírito Santo
muitas vezes vai usar sua transparência e honestidade para encorajar o seu discípulo a continuar
seguindo a Jesus. O mais importante é você andar na luz que você já tem, e Deus te usará.
Sem dúvida esta experiência de encontrar semanalmente com o seu discípulo vai beneficiar
você também, pois à medida que você ajuda alguém a crescer na fé você também crescerá junto.

10. TORNANDO-SE UM MEMBRO RESPONSÁVEL DA FAMÍLIA

Quando nascemos de novo, nascemos na família de Deus. Nosso alvo agora é crescer, não
somente no conhecimento da Palavra e das coisas pertinentes ao reino de Deus, mas também no
compromisso e na responsabilidade com a minha família espiritual. Não podemos continuar
sendo meros membros frequentadores da igreja como alguns talvez gostariam de ser. Você não pode
fazer parte do grupo de pessoas que apesar de virem a Igreja, ainda dizem "a igreja deles." Você
dever ser do "time" das pessoas que falam "a minha igreja".
Você com certeza não quer permanecer uma criancinha para sempre (sempre demandando
atenção e cuidados especiais). O normal e óbvio: é que cresçamos e comecemos a assumir
algumas responsabilidades. Isso não só é saudável como é natural. Começar ajudar a cuidar do seu
novo irmãozinho na fé é a melhor maneira para chegar a ser um membro responsável da
família. É claro, não é só ganhar alguém para Cristo e discipulá-lo que já faz de você um membro
responsável da família, mas já é o começo, logo você chegará lá.
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Lição 7

Compreendendo a Visão de Discipulado e
Mentoria da Igreja de Deus no Brasil em
Formosa/GO

1. O PROPÓSITO DESTA LIÇÃO
Nesta lição queremos estudar e compreender melhor a visão que Deus tem nos dado como
igreja local. Já explicamos na Lição 4 a diferença entre a Igreja mundial de Jesus Cristo e a Igreja
Local. Agora vamos ver a importância da Igreja Local na nossa vida e como nós devemos estar
comprometidos com a visão da nossa igreja. Nesta lição queremos também esclarecer o que
esperamos de você como um novo membro desta família e mostrar como e onde você pode se
encaixar e servir a Deus como um membro fiel e responsável da família de Deus.

2. INTRODUÇÃO AO MODELO DO DISCIPULADO UM A UM.
Nós somos uma igreja em Pequenos Grupos, ou Grupos de Amizade e Oração, no modelo de
Discipulado Um a Um, ou Meu Discípulo Amado – MDA. Não se preocupe. Logo você vai entender
tudo! O nosso modelo de discipulado é um-a-um, e está baseado naquilo que entendemos pelos
relatos bíblicos que foi a prática usado por Jesus e pelos apóstolos no que diz respeito ao
relacionamento e formação dos seus discípulos. Cremos que apesar de eles terem muitos momentos
de reuniões nos lares em pequenos grupos, a grande parte do processo do discipulado foi realizado
um-a-um.
É importante notar que na Grande Comissão a ordem de Jesus dada a todos os cristãos não
foi de ir e fazer discípulo; pelo contrário, a palavra está no plural: discípulos. Cremos firmemente
que no nosso contexto, todo cristão deve ter pelo menos três pessoas que ele deve estar
discipulando um-a-um.
Essa sigla nos caracteriza e nos identifica como uma igreja que acredita no princípio do
discipulado um-a-um. Não apenas grupos de amizade e oração para discipulado, onde todos os
membros estão sendo discipulados, mas além de serem discipulados, estão fazendo discípulos de
pelo menos três pessoas.

3. A IGREJA LOCAL É O CORAÇÃO DO REINO DE DEUS.
Sem a Igreja Local não existiria a Igreja mundial, pois a Igreja mundial é formada por cada
Igreja Local e eis o porquê da importância dispensada a esta tão preciosa e sublime família espiritual.
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Se as Igrejas locais de uma cidade forem fortes e abençoadas, o reino de Deus será forte e
abençoado naquela cidade. Mas para isso acontecer é necessário que você e eu "vistamos a
camisa" da nossa Igreja Local, procurando compreender a sua visão e mergulhar de cabeça, nos
envolvendo sem reservas, e contribuindo de forma significativa para o seu crescimento. Não nos
consideramos a única igreja certa do mundo, mas cremos que Deus tem nos dado uma visão e
queremos ser fiel e levar a sério essa visão.

4. O CHAMADO DA IGREJA LOCAL

Cremos que como Igreja Local somos chamados para ser:
A. Um povo vencedor que subjuga o diabo, o pecado e o mundo. Um povo que põe o Reino de
Deus em primeiro lugar na sua vida, manifestando-o através da demonstração do poder de Deus:
curando os enfermos, expulsando os demônios, pondo em liberdade os cativos, e declarando uma
mensagem de fé, paz, perdão e amor.
B. Uma família cheia de amor, com muitos membros comprometidos e responsáveis uns pelos
outros.
C. Uma congregação de adoradores, que através da sua música e dos seus louvores,
(juntamente com uma vida santa e obediente) exaltam e glorificam o Rei dos Reis e Senhor dos
Senhores: O Senhor Jesus Cristo.
D. Um grande exército que guerreia contra o mal arrancando as vidas das mãos do diabo (o
nosso único inimigo), e trazendo-as para o Reino de Deus.

5. OS OBJETIVOS DA NOSSA IGREJA LOCAL

Ser urna igreja viva para um Deus Vivo onde diariamente acontece:

SALVAÇÃO: Onde pessoas chegam ao conhecimento de Jesus Cristo e o recebem como seu
único Senhor e Salvador.
CONSOLIDAÇÃO: Onde pessoas são fácil e rapidamente assimiladas pelo corpo.
DISCIPULADO: Onde pessoas entendem e amam a visão da igreja de ser e fazer discípulos.
EDIFICACÃO: Onde pessoas crescem no conhecimento da Pessoa, Obra e Palavra de Jesus
Cristo.
ADORAÇÃO: Onde pessoas louvam e glorificam a Deus com autenticidade.
SERVIÇO: Onde pessoas tornam-se realizadas, servindo ao Senhor de acordo com os dons
dados por Deus a cada um e dão frutos.
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6. O LEMA DA NOSSA IGREJA LOCAL

Nascemos para adorar, pregar e discipular. Cada um sendo mentoriado e discipulando outros.

7. PEQUENOS GRUPOS - PG É O CORAÇÃO DA IGREJA LOCAL
Somos pela fé uma igreja de Pequenos Grupos - PG, ou seja, uma igreja baseada neles. Isto
significa que o Pequeno Grupo é nossa prioridade. Isto quer dizer que tudo acontece através e a partir
dos PG. Você poderia pensar, "Não deveria ser missões a "nossa prioridade?" Mas na realidade não
existe outra maneira melhor e mais eficaz de fazer missões como Igreja Local do que através dos
Pequenos Grupos. PG não são eficazes somente para alcançar a nossa "Jerusalém”. Isso acontece
de forma impressionante. Mas PG também alcançam nossa "Judéia," "Samaria," e o resto do mundo.
Pois com a visão de Pequenos Grupos, um enorme contingente de lideres são treinados e preparados
para o ministério. E, o mais interessante é que, não é apenas de forma teórica, mas na prática.

8. PEQUENOS GRUPOS NOS LARES (P.G), GRANDES RESULTADOS.
Você pode perguntar por que os grupos de amizade e oração são tão importantes, já que se
trata de algo tão pequeno? A razão é simples. Além de ser um modelo bíblico e ter sido praticado
pelos primeiros cristãos, traz grandes resultados e benefícios para a Igreja Local. Como já estudamos
na lição 4, é no Pequeno Grupo que vamos aprender a desenvolver comunhão com Deus e com os
irmãos. É lá que vamos desenvolver vínculos fortes de amizade e camaradagem. É lá onde seremos
cuidados, pastoreados, encorajados. É lá que vamos aprender a descobrir nossos dons e talentos e
começar a servir a Deus e a igreja.

9. A PEQUENOS GRUPOS NOS LARES (P.G.) É O SEU LUGAR DE TREINAMENTO
Que privilégio você tem, de fazer parte de um Pequeno Grupo (ou PG) e começar a
desenvolver os dons que Deus tem lhe dado para ser usado para a glória Dele. É no Pequeno Grupo
que você vai poder por em prática o que você está aprendendo na Escola Dominical, nos Cultos e nas
Reuniões de Liderança. O Pequeno Grupo é o seu laboratório ministerial. É lá que você vai começar a
descobrir quais são os seus dons e o jeito certo de fazer a obra de Deus.

9. DISCIPULADO UM-A-UM SERÁ O CORAÇÃO DOS PEQUENOS GRUPOS
Você deve estar lembrado da ênfase dada na lição 6, de que cada seguidor de Jesus deve
obedecer o mandamento de fazer discípulos. No Pequeno Grupo cada pessoa deve ter um
discipulador e também dever ter pelo menos três discípulos. Conforme a estrutura de vida de
cada um pode ter mais ou menos. Este é um dos nossos segredos, pois acreditamos demais nesse
princípio do discipulado um-a-um e não somente em Pequenos Grupos. Sempre devemos ter alguém
a quem prestamos conta da nossa vida, assim como sempre devemos estar acompanhando a vida de
alguém.
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Todo crente deve ter alguém que ele está ensinando, e todo crente deve ter alguém que
tem autoridade sobre ele. Não podemos andar sozinhos. Isso é muito perigoso. Você já está sendo
acompanhado! Glória a Deus por isso! Agora você deve acompanhar outra pessoa. É assim que tudo
funciona. • Discipulado não é uma opção, é um mandamento.

10. CRESCENDO NA VISÃO
Na nossa igreja há toda uma estrutura montada para que você receba todo o alimento
necessário para um crescimento espiritual e emocional sadio, e também se desenvolva
ministerialmente, produzindo frutos.
Após a decisão, a pessoa deve receber um contato dentro de 24 horas. A seguir é integrada a
um Pequeno Grupo. Imediatamente o dirigente do Pequeno Grupo/Pequeno Grupo nos Lares deve
providenciar uma pessoa para ser seu discipulador, através do qual receberá acompanhamento e
ajuda espiritual. Os dois devem se encontrar semanalmente para estudarem o nosso livro de
Discipulado do Acompanhamento Inicial. (Este que estamos estudando agora). Imediatamente, o
novo convertido é convidado a matricular-se no Pré-Encontro (que é a preparação para o encontro),
em seguida ir para o Encontro com Deus, e logo após o Pós-Encontro. Estes são alguns pré-requisitos
para se matricular no CTL, que é um CURSO muito importante e especial para todas as pessoas que
desejam crescer e ser um forte líder, com assuntos muito interessantes e importantes para a sua vida
com Jesus. O CTL tem vários níveis, e ele mesmo faz parte da grande Escola Ministerial, a qual treina
e capacita de maneira profunda todos aqueles que almejam servir mais integralmente no ministério
cristão.
Enquanto o novo convertido recebe o discipulado do acompanhamento inicial, ele vai também
estar cursando a Classe da Escola Dominical, participar de um Pequeno Grupo e congregar em um
dos cultos de celebração. Assim ele está recebendo a dieta necessária e sob medida para o seu
crescimento espiritual. Porém, tem uma outra reunião da qual ele deve começar a participar o mais
rápido possível que é o TADEL (Treinamento Avançado de Líderes), a fim de que ele possa conhecer
toda a visão sobre Pequenos Grupos nos Lares (P.G.), discipulado e mentoria. Mas não pára por aí!
Durante a semana, no dia a dia, ele vai colocando em prática no Pequeno Grupo nos Lares e nos
relacionamentos, tudo o que ele tem aprendido na Classe, no TADEL e no Discipulado, preparando-se
para fazer o CTL, que é o Curso de Treinamento de Líderes.

A ordem de crescimento poderá variar, mas o ideal é que seja assim:

Decisão => Contato 24 horas => Visita inicial => P.G. => Discipulado inicial =>
 Classe Novos Convertidos na Escola Dominical

=> Pré-Encontro => Encontro => Pós-

Encontro =>
 TADEL => CTL.
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11. VISTA AÉREA DO MODELO DO DISCIPULADO E MENTORIA.
Esse projeto requer compromisso e dedicação, pois para que você esteja cem por cento dentro
do modelo MDA, isto inclui o seguinte:

1. Ser membro fiel de um Pequeno Grupo (P.G);
2. Estar em vínculo de discipulado um-a-um;
3. Congregar nos cultos de celebração;
4. Começar a Classe de Novos Convertidos;
5. Fazer o Pré-Encontro;
6. Fazer o Encontro com Deus.
7. Fazer o Pós-Encontro;
8. Começar ou ajudar a começar um Grupo Pequeno;
9. Ingressar-se no TADEL;
10. Começar o CTL;
11. Ter pelo menos três discípulos (isto é meta, mas varia conforme a vida de cada um);
‘

12. Tornar-se um auxiliar no seu Pequeno Grupo e iniciar o treinamento para ser um

líder de Pequeno Grupo. Além de tudo isso, o modelo Discipulado e Mentoria de Igreja Local oferece
muitas outras oportunidades ministeriais.

É IMPORTANTE lembrar mais uma vez a importância de você ter pelo menos seu D-3 (pelo
menos três pessoas que você está discipulando um-a-um). O ideal é que todos na igreja tenham o seu
D-3. Se você ainda não tem, você deve começar agora a correr atrás.

12. SUBINDO A ESCADA DO SUCESSO - CRESCENDO NO REINO.

A nossa jornada no reino de Deus é muito semelhante à subida de uma escada num prédio de
vários andares. Deus sempre quer levar você a experimentar novos níveis. Você se converteu e logo
começou a ser discipulado. Depois, o próximo passo é começar a fazer novos discípulos. Aí você se
torna auxiliar do seu dirigente na sua Pequeno Grupo, e depois um dirigente de Pequeno Grupo.
Precisamos saber quantos degraus têm, e identificar cada um enquanto estamos subindo. O projeto
possui diretrizes bem definidas para você trilhar, e cada degrau que você precisa chegar. Seu
discipulador vai conduzir você a cada nível novo.
O seu Pequeno Grupo vai ser o lugar onde você vai dar os primeiros passos na escada
ministerial. O jeito de iniciar é discipulando um novo convertido da sua Pequeno Grupo. Mas não pare
por aí. Deus quer te usar muito mais!
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Lição 8

Descobrindo Seus Dons Ministeriais

1. O PROPÓSITO DESTA LIÇÃO
Esta lição visa esclarecer a importância do papel de cada membro no corpo de Cristo:
•

Ajudar cada irmão a descobrir seu chamado e seus dons espirituais ministeriais,
e...

•

Ensinar como usá-los no contexto da Igreja Local.

Estudaremos nesta lição:
•

O que é um chamado ministerial.

•

Quais são os dons espirituais e ministeriais.

•

Como recebemos esses dons.

•

Quais as razões pelas quais recebemos.

2. É IMPORTANTE NO CORPO DE CRISTO
A Igreja Local precisa de você. Você é uma parte importante do corpo de Cristo. Nunca deixe o
diabo te enganar dizendo que você não vale nada e não serve para nada.
Você tem uma parcela de contribuição a dar que é muito significativa para o Reino. Ao dar
essa contribuição pessoal, você realiza os sonhos e o propósito de Deus para a Sua Igreja e fará uma
grande diferença no Reino de Deus.

3. CADA UM FAZENDO A SUA PARTE
Se um membro da igreja falhar em cumprir a sua parte, ou deixar de usar os seus dons, o
corpo todo é prejudicado. Você foi chamado para servir e não apenas para congregar, pois não existe
o dom de congregar.
A melhor maneira da igreja funcionar bem como um corpo, é colocando as pessoas certas nos
lugares certos. É procurando alocar cada membro da igreja de acordo com o seu chamado ministerial
(paixão ou encargo), e dons ministeriais. Sempre temos que ter em vista: servir uns aos outros, o
desempenho dos santos, e o crescimento da igreja.
É um fato que os membros das igrejas crescem e frutificam mais no serviço para Deus quando
servem e atuam nas áreas relacionadas com seus dons e chamado ministerial.

4. DESCOBRINDO SEU CHAMADO
Deus nos criou distintos e diferentes e colocou dentro de cada pessoa um interesse e um
desejo para uma determinada tarefa ou atividade. Isto é o que definimos corno chamado ou encargo
ministerial. O chamado é dado por Deus para cada discípulo, afim de definir onde devemos servir no
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corpo. O chamado já está dentro de você. Você só precisa descobrir qual é. Seu chamado
normalmente se trata daquilo que você mais se interessa e é naturalmente atraído, é o que levaria
você a conversar a respeito até tarde da noite.
Em geral seu chamado está voltado a ajudar alguma Pequeno Grupo de pessoas corno
crianças, casais, jovens, universitários, prisioneiros, etc., ou está relacionado com atividades e
experiências que trazem a você um sentimento de realização pessoal e de utilidade. À medida que
você vai servindo o corpo e o tempo vai passando, vai ficando cada vez mais definido e claro dentro
de você, e evidente para os outros que estão em sua volta, qual é o seu chamado. Precisamos
identificar qual é o nosso chamado (paixão/encargo), pois mesmo que urna pessoa seja um bom
seguidor de Jesus, mas atuando no lugar errado, vai produzir resultados indesejados.

5. DESCOBRINDO SEU DOM
Assim como recebemos um chamado e devemos descobrir qual é, assim também recebemos
dons do Senhor e precisamos descobrir quais são os nossos dons. Nossos dons estão intimamente
ligados ao nosso chamado. Vamos entender neste ponto o que é um dom. Dons são capacitações ou
habilidades especiais distribuídas pelo Espírito Santo a cada discípulo de Jesus de acordo com a
soberania e graça de Deus, visando um propósito proveitoso no corpo de Cristo, que é a Igreja (I
Corinhos 12.7).
Todos os dons são dados soberanamente por Deus como lhe apraz, diz a Palavra. Mas a
Bíblia também nos encoraja a pedir e buscar os dons (I Coríntios 12.11,18 e 31).
Todo seguidor de Jesus recebe pelo menos um dom espiritual/ministerial e tem pelo menos
uma função para desempenhar no corpo (Mateus 25.15). Cremos que todo discípulo é um ministro, e,
portanto, tem um ministério (I Pedro 4.10).
O seu dom é normalmente identificado pela facilidade com que você realiza algumas atividades
e pelos resultados e frutos das suas realizações. Comece, por exemplo, procurar saber dos resultados
das suas orações pelos doentes. Observe sobre a facilidade e prazer com que você realiza
determinadas atividades.

6. OS DONS SÃO DIVERSOS
Deus selecionou cuidadosamente o dom e o lugar de serviço no Seu Corpo que você vai servilo. Foi Ele quem preparou você, não é nossa escolha. Os dons são dados por desígnio de Deus, e é
isso que nos torna especiais c únicos. (João 15.16).
Nossa diferença de outros irmãos é propósito de Deus. Por isso, ninguém é mais importante
que o outro só porque tem um dom diferente. Todos os dons são necessários e importantes. Não há
diferença de valor e importância entre quem tem o dom de curar e o que tem o dom de ensinar. Os
dons são diversos, mas são dados pelo mesmo Espírito e tem sempre a mesma finalidade: servir e
edificar a igreja para a glória de Deus.
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Vamos ver alguns dons mencionados na Bíblia.
A) I Corintios 12.8-10 - Palavra de sabedoria / Palavra de conhecimento / Fé / Dons de
curar / Operações de milagres / Profecia / Discernimento de espíritos / Variedades de línguas /
Interpretação de línguas.
B) I Coríntios 12.28 - Apóstolos / Profetas / Mestres / Operadores de milagres / Dons
de Curar / Socorro / Governo / Variedades de línguas.
C) Romanos 12.6-8 - Profecia / Ministério / Ensino / Exortação / Contribuição /
Liderança / Misericórdia.
D) Efésios 4.11 - Apóstolos / Profetas/ Evangelistas I Pastores / Mestres.
E) I Pedro 4.9-10 – Hospitalidade.

7. POR QUE RECEBEMOS OS DONS
Deus nos dá os dons visando um fim proveitoso, ou seja, os dons espirituais/ministeriais têm
somente a seguinte finalidade: Glorificar a Deus servindo melhor no Corpo de Cristo no chamado que
recebemos. Não visando nosso beneficio próprio, nem para nossa projeção pessoal, e nem para
nossa glória. A razão de ser dos dons é para servir. Por isso não se recuse a servir na área que Deus
te capacitou.

8. ONDE VOCÊ PODE SERVIR
Muitas são as opções aonde você poderá servir na sua Igreja Local. Há muitos ministérios
importantíssimos para o bom funcionamento do Corpo. É bom lembrar, porém, que estes ministérios
não são mais importantes que a Pequeno Grupo. Você deve estar bem envolvido na sua Pequeno
Grupo, ser fiel e bem-sucedido, antes de fazer parte de um dos ministérios da igreja. Os principais
ministérios são os seguintes:
➢ Departamento do Ministério Feminino;
➢ Departamento do Ministério Masculino;
➢ Departamento do Ministério dos Jovens;
➢ Departamento do Ministério dos Adolescentes;
➢ Departamento do Ministério Infantil;
➢ Departamento da Escola Dominical;
➢ Departamento Local de Evangelismo e Missões – DELEM;
➢ Ministério de Louvor e Adoração;
➢ Ministério de Acolhimento;
➢ Ministério de Dança e Teatro;
➢ Ministério de Ação Social;
➢ Ministério de Libertação e Cura Divina;
➢ Ministério de Casais.
Igreja de Deus no Brasil – Formosa/GO – www.JesusCristoTeAma.com.br – (versão 10.11.18 ) 40

Além desses, há vários outros departamentos e ministérios. Você pode ter habilidades que
nem estão na lista acima e que são úteis para o serviço da Casa e do Reino Deus. Fale com o líder de
sua Pequeno Grupo para saber como se tornar obreiro em um desses ministérios.
CONCLUSÃO: - Você venceu uma etapa muito importante na sua caminhada com Jesus.
Parabéns! Isto é só o começo. Se você não começou a discipular alguém, deve começar o mais rápido
possível. Há também o discipulado da vida cristã mais profunda, que você está convidado a começar.
Não pare de crescer! Nosso alvo é: A estatura do varão perfeito, até "Cristo ser formado em nós."
Deus te abençoe!
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ANEXO 1 – DECLARAÇÃO DE FÉ DA IGREJA DE DEUS
Cremos:
1. Na inspiração verbal da Bíblia. 2Pe 1.21; 2Tm 3.16
2. Em um só Deus, existente eternamente em três pessoas, a saber: o Pai, o Filho e
o Espírito Santo. Ef 4.4-6; Mt 3.16-17; Mt 28.19; 2Co 13.14; Jo 14.16
3. Que Jesus Cristo é o Filho Unigênito do Pai, concebido do Espírito Santo, nascido da
virgem Maria. Que Jesus foi crucificado, sepultado e ressuscitado dentre os mortos.
Que subiu ao céu e hoje está a destra de Deus como Intercessor. Mt 1.18; Jo 3.16; Rm
3.23-25; Hb10.12
4. Que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e que o arrependimento é
ordenado por Deus a todos como necessário para o perdão dos pecados. Rm 3.23; Mt
3.2,8; Lc 3.3; Lc 13.3;
5. Que justificação, regeneração e novo nascimento são operados pela fé no sangue de
Jesus Cristo. Rm 5.1; Tt 3.5-7; Jo 3.3,5; 1Pd 1.23; 1Jo 3.9
6. Na santificação subsequente ao novo nascimento, pela fé no sangue de Cristo, pela
Palavra e pelo Espírito Santo. Rm 54.2; 1Co 1.30; 1Ts4.3; Hb 12.14
7. Na santidade como modelo de vida de Deus para o seu povo. Lc 1.75; Hb 12.14; 1Ts
.7
8. No batismo no Espírito Santo subsequente a purificação do coração. Mt 3.11; At 1.4,8
9. No falar em outras Línguas, conforme o Espírito Santo concede que falemos e que isto
é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Jo 15.26; At 2.8; 10.44-46; 19.1-7
10. No batismo em água por imersão, e que todos que se arrependem devem ser
batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mt 28.19; At 2.38
11. Que a cura divina é provida para todos na expiação. Mt 8.17; 1Pe 2.24; Sl 103.3; Is
53.4,5
12. Na Santa Ceia e na lavagem dos pés dos santos. Lc 22.17-20; 1Co 11.23-26; Jo 13.417; 1Tm 5.9,10
13. Na segunda vinda pré-milenal de Jesus. Primeiro, para ressuscitar os mortos santos
e arrebatar os santos vivos para se encontrarem com Ele nos ares.
Segundo,
para reinar no mundo por mil anos. 1Co 15.52; 1Ts 4.15-17; 2Ts 2.1; Jd 14; Ap 5.10;
19.11-21; 20.4-6
14. Na ressurreição dos corpos, vida eterna para os justos, e castigo eterno para os
ímpios. Jo 5.28,29; At 24.15; Ap 20.5,6; Mt 25.46; Jo 10.28; Rm 6.22; 1Jo 5.11-13; Mt
25.41-46; Mc 3.29; 2Ts 1.8,9; Ap 20.10-15; 21.8

Obs. Aconselhamos a estudar a Declaração de Fé após completar os estudos do
Acompanhamento Inicial.

Igreja de Deus no Brasil – Formosa/GO – www.JesusCristoTeAma.com.br – (versão 10.11.18 ) 42

ANEXO 2 - GRADE HORÁRIA
Esta grade horária é para ajudar você a organizar o seu tempo. Nela você deverá
colocar o horário do seu TSD (Tempo a Sós com Deus – devocional), da família, do trabalho,
da faculdade, das celebrações na Igreja de Deus, do Pequeno Grupo, horário para receber o
seu discipulado, horário para fazer discípulos, horário livre (descanso e laser).
Tudo que tem horário para se fazer é feito. Tudo que não se marca hora, acaba se
esquecendo e não se fazendo. Por isso é importante você organizar a sua vida. E como a
vida é dinâmica, você de tempos em tempos terá que rever o seu horário, para que você seja
eficiente e produtivo em todas as áreas da sua vida, fazendo muitos discípulos para Cristo.
HORA

SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

QUINTA

SEXTA

SÁBADO

DOMINGO

06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
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