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Lição Ministrante Data Visto

1. O Início da Nova Vida Consolidador ___/___/___

2. O Companheiro da Nova Vida Consolidador ___/___/___

3. As Práticas da Nova Vida Consolidador ___/___/___

7. O Caminho da Nova Vida* Consolidador ___/___/___

4. A Liberdade da Nova Vida Pastor de Rede ___/___/___

5. A Consolidação da Nova Vida Pastor de Rede ___/___/___

6. A Família da Nova Vida Pastor de Rede ___/___/___

DESCUBRA a Nova Vida em Cristo
Introdução ao Curso

Estamos muito felizes com a sua decisão de ser consolidado na fé em Cristo 
e, assim, capacitado para o Batismo. Trata-se de algo fundamental na vida 
cristã, um ato de obediência a uma das ordens dadas por Jesus aos seus 
discípulos.

Este curso será uma das estratégias usadas por Deus e pela igreja para 
isso. Ele é ministrado tanto na CCM (Central de Capacitação Ministerial) 
quanto na Célula, por um consolidador. Ao adquirir este material, você 
está optando por recebê-lo no contexto da sua Célula, o que não o impede 
de repor, na escola, lições que porventura forem perdidas, conforme o 
calendário de aulas. Do seu consolidador, contudo, você receberá apenas 
quatro das sete lições, conforme a tabela abaixo, em dias, horários e locais 
a serem combinados por vocês. As três aulas restantes serão ministradas 
pelo seu pastor de Rede, em dia, horário e local previamente agendados. 
Segue a tabela:

*Apesar de ser a lição 7, ela deverá ser ministrada pelo consolidador ao novo convertido antes das três aulas com o pastor de Rede.
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À medida que você receber as lições, escreva na tabela acima as datas 
e peça ao seu consolidador para dar um visto nas que estiverem feitas. 
Você só poderá fazer as três aulas com o seu pastor de Rede quando as 
quatro aulas do consolidador estiverem feitas. Esteja atento a isso. Além 
das aulas, há um trabalho muito importante que você deverá fazer, o qual 
será apresentado e explicado na lição 1: a escrita do seu testemunho de 
conversão a Cristo.
 
Boas lições e que o Senhor te consolide e capacite!
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Nas aulas de legislação de trânsito da autoescola, temos a oportunidade 
de aprender sobre o conceito de conversão. De acordo com o Código de 
Trânsito Brasileiro, conversão é um movimento em ângulo, à esquerda ou à 
direita, de mudança da direção original do veículo. Há placas que indicam 
a possibilidade ou a obrigatoriedade de se virar à direita. Outras informam 
que virar à esquerda é proibido. E há ainda algumas que apontam a 
possibilidade de se fazer um retorno. Estas últimas são úteis especialmente 
quando um erro de percurso precisa ser corrigido. Nesses casos, uma 
conversão de 180 graus pode ser necessária.

A conversão a Cristo é semelhante a se fazer um retorno no trânsito. Indo 
em uma direção, de repente concluímos que estamos no caminho errado. 
Nessas ocasiões, a placa que aponta a possibilidade de mudança de trajeto 
é o Evangelho de Jesus, registrado na Bíblia Sagrada. Nele, encontramos 
palavras que nos orientam como fazer essa conversão em nossas vidas.

A conversão a Cristo é constituída por dois importantes elementos:

1. A fé em Jesus;
2. O arrependimento dos pecados.
Pode ser, então, representada pela seguinte equação:

Conversão a Cristo  =  Fé em Jesus  +  Arrependimento dos Pecados

1. A Fé em Jesus

Os brasileiros em geral pensam que crer em Jesus é acreditar que ele existe 
e que sua história é verdadeira. Isso não está errado, mas é incompleto. 
Crer é mais do que acreditar. Crer é _______.

Fé é __________________________. Ter fé em Jesus é confiar nele a ponto 
de se entregar em seus braços. Não basta dizer que confia. É necessário ter 

O Início da Nova Vida
A conversão a CristoLI
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a ação da entrega. Está escrito no Salmo 37.5: Ponha a sua vida nas mãos 
do Senhor, confie nele, e ele o ajudará. Você é uma pessoa de fé?

Tendo compreendido basicamente o conceito de fé, pergunta-se: por quê 
crer em Jesus? O que faz dele alguém tão especial? De acordo com a Bíblia 
Sagrada, livro que é a base da nova vida em Cristo, Jesus de Nazaré, o 
Cristo, como Deus e homem, é a conexão entre Deus e os seres humanos. 
Paulo de Tarso, apóstolo de Jesus e autor inspirado de alguns livros da 
Bíblia, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, afirmou: Existe um só Deus e 
uma só pessoa que une Deus com os seres humanos - o ser humano Cristo 
Jesus, que deu sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados,  
1Timóteo 2.5-6. Sobre isso, o próprio Jesus disse: Eu sou o caminho, 
a verdade e a vida; ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim, 
João 14.6. Assim, a razão da fé em Jesus é que ele é a única maneira de 
a humanidade restabelecer um relacionamento com Deus, o que a Bíblia 
chama de ________.

“Qual a necessidade disso?” - alguém poderia perguntar. “Não somos 
todos filhos de Deus?”. A resposta para esta última pergunta, infelizmente, 
é não. Por causa do pecado, os seres humanos perderam o acesso a Deus. 
O apóstolo Paulo afirmou: Todos pecaram e estão afastados da presença 
gloriosa de Deus, Romanos 3.23. E em Jesus está a solução para esse 
grande problema. A fé em Jesus nos faz filhos de Deus e nos aproxima 
dele novamente. João, um dos doze apóstolos de Jesus, escreveu em seu 
Evangelho: Alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de 
se tornarem filhos de Deus, João 1.12.

2. O arrependimento dos pecados

A maioria das pessoas compreende o arrependimento como um __________. 
Quando alguém faz algo errado, pode dizer: “Estou tão arrependido por ter 
feito isso”, significando que está triste pelo erro cometido. Esse conceito 
não está completamente equivocado, mas não é exato, do ponto de vista 
da Bíblia Sagrada.

No grego antigo, língua em que foi originalmente escrito o Novo Testamento, 
a palavra correspondente a arrependimento é metanoia. Ela pode ser 
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dividida em duas partes: meta e noia. O prefixo meta, também presente 
na palavra metamorfose, pode significar transformação, mudança. Já 
noia, como em paranoia, significa mente. Assim, metanoia significa 
transformação na mente ou mudança de mentalidade. O apóstolo Paulo 
aborda esse conceito em uma de suas cartas: Não vivam como vivem as 
pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de 
uma completa mudança da mente de vocês, Romanos 12.2. De acordo com 
Paulo, a mudança da mente promove uma transformação da vida. Isso é 
______________.

O apóstolo Paulo nos dá um exemplo dessa transformação da vida em sua 
carta à Igreja de Éfeso: 

Abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma 
vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. 
É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. 
Vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua 
própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e 
dedicada a ele. Por isso não mintam mais. Que cada um diga a verdade para 
o seu irmão na fé, pois todos somos membros do corpo de Cristo. Se vocês 
ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem e não fiquem 
o dia inteiro com raiva. Não dêem ao Diabo oportunidade para tentar vocês. 
Quem roubava que não roube mais, porém comece a trabalhar a fim de viver 
honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal 
aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer 
na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem 
façam bem aos que ouvem. E não façam com que o Espírito Santo de Deus 
fique triste. Pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em 
vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. 
Abandonem toda a amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, 
insultos e maldades! Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com 
os outros. E perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, 
perdoou vocês, Efésios 4.22-32. 

Arrependimento é _____________________________. Entretanto, algo 
muito importante precisa ser esclarecido: não é o arrependimento dos 
pecados que gera a fé em Cristo para a salvação, mas sim a fé que promove 
o arrependimento. Uma pessoa não é salva por ter uma vida correta e 
agradável a Deus. Não. Ela é salva por crer em Jesus Cristo e essa fé a leva 
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a se arrepender dos seus pecados. Aos Efésios Paulo escreveu: Pela graça 
de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é 
um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de 
vocês; portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, Efésios 2.8-9.

Por outro lado, outra coisa também precisa ser esclarecida: a verdadeira fé 
em Cristo promove o arrependimento. Assim como não há arrependimento 
sem fé, também não há fé sem arrependimento. São dois lados de uma 
mesma moeda. Não basta alguém dizer que tem fé em Cristo. Essa fé, se 
verdadeira, se manifestará em transformação da vida. João Batista, profeta 
precursor de Jesus, disse aos líderes religiosos de sua época: Ninhada de 
cobras venenosas! Quem disse que vocês escaparão do castigo que Deus vai 
mandar! Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus 
pecados, Mateus 3.7-8.

Tiago, irmão e discípulo de Jesus, escreveu:

Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada 
de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou 
irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não 
lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer: “Que Deus 
os abençoe! Vistam agasalhos e comam bem.” Portanto, a fé é assim: se não 
vier acompanhada de ações, é coisa morta. Mas alguém poderá dizer: “Você 
tem fé, e eu tenho ações.” E eu respondo: “Então me mostre como é possível 
ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé 
por meio das minhas ações.” Você crê que há somente um Deus? Ótimo! Os 
demônios também crêem e tremem de medo. Seu tolo! Vou provar-lhe que 
a fé sem ações não vale nada. Como é que o nosso antepassado Abraão foi 
aceito por Deus? Foi pelo que fez quando ofereceu o seu filho Isaque sobre 
o altar. Veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas. Por meio das suas 
ações, a sua fé se tornou completa. Assim aconteceu o que as Escrituras 
Sagradas dizem: “Abraão creu em Deus, e por isso Deus o aceitou.” E Abraão 
foi chamado de “amigo de Deus”. Assim, vocês vêem que a pessoa é aceita 
por Deus por meio das suas ações e não somente pela fé, Tiago 2.14-26.
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Sintetizando o que vimos até aqui, podemos afirmar que:

Conversão é o ato único de
dar as costas para o pecado em arrependimento

 e voltar-se para Cristo em fé.

Você já se converteu a Cristo? Se verdadeiramente sim, como a conversão 
é uma mudança de direção, conseguirá identificar em sua vida três 
momentos: antes da conversão, a conversão em si e depois da conversão. 
Se ainda não, gostaria de fazê-lo agora? Basta você confiar e se entregar 
a Jesus como a única conexão que pode restabelecer seu relacionamento 
com Deus, reconhecendo e confessando que é pecador.

Gostaríamos de conhecer a história da sua conversão a Cristo. Para isso, 
você fará um pequeno trabalho de escrita do seu testemunho. Ele deverá 
ser feito conforme o modelo abaixo e ser apresentado na Lição 5. Para 
tanto, você poderá contar com a ajuda de seu líder de Célula.
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Meu Testemunho de Conversão a Cristo

Nome Completo: ______________________________________________

Líder de Célula:______________________
RedeUnidade:_______________________

1a Parte: Antes da conversão

Pergunta: Como era a sua vida antes de conhecer Jesus?

Dica: Não gaste muito tempo nesta parte. Não valorize as coisas erradas 
que praticou.

2a Parte: A conversão

Pergunta: Que situações o levaram a conhecer Jesus? Como foi o processo?

Dica: Entre em detalhes, tais como, nomes, datas, locais, etc.

3a Parte: Depois da conversão

Pergunta: Como tem sido a sua vida após conhecer Jesus? O que mudou?

Dica: Esta é a parte mais importante. Nela estará o interesse maior das 
pessoas.
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Ter amigos é uma das grandes necessidades do ser humano. Como é doloroso 
perder um amigo. Como é triste não ter amigos. Como é satisfatório contar 
com um bom amigo.

A relação de Jesus com seus discípulos durante o seu ministério na Palestina 
foi de _______. Ele disse, em certa ocasião: Eu não chamo mais vocês de 
empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz; mas 
chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi de meu 
pai, João 15.15. A razão dessa amizade estava no fato de Jesus confiar em 
seus discípulos, apesar de serem falhos, a ponto de compartilhar com eles 
de sua intimidade. Confiança é a base de todo e qualquer relacionamento.

Essa mesma relação de amizade que Jesus teve com aqueles homens ele 
deseja ter com os seus discípulos de hoje. Há, entretanto, uma questão 
quanto a isso. Jesus não está mais fisicamente na terra. Como, então, 
desenvolver um relacionamento com ele?

Questão semelhante a essa enfrentaram os primeiros discípulos. Em dado 
momento, Jesus lhes disse: Eu vou para o meu Pai. (...) Daqui a pouco o 
mundo não me verá mais. (...) Daqui a pouco vocês não vão me ver mais. 
(...) Eu vim do Pai e entrei no mundo. E agora deixo o mundo e vou para o 
Pai, João 14.12,19; 16.16,28. Com essas palavras, ele estava anunciando 
aos discípulos sua morte, ressurreição e ascensão ao céu. Ao ouvi-las, eles 
reagiram com tristeza, João 16.7, e um sentimento de orfandade começou 
a tomar-lhes o coração. Dali a poucos dias, o Mestre não estaria mais com 
eles.

Jesus, entretanto, corrigiu-lhes os sentimentos, dizendo: Não vou abandoná-
los, mas voltarei para ficar com vocês. Daqui a pouco o mundo não me 
verá mais, mas vocês me verão. (...) Daqui a pouco vocês não vão me ver 
mais; porém, pouco depois, vão me ver novamente, João 14.18-19; 16.16. 
O que Jesus quis dizer com isso? Os discípulos ficaram confusos com essas 
palavras, João 16.17-18.

O Companheiro da Nova Vida
LI
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Jesus não quis dizer que após a sua ascensão, passados alguns dias, ele 
voltaria novamente para a Terra. Há, sim, uma promessa sobre a volta de 
Jesus. Contudo, isso ainda não se cumpriu e não era sobre isso que estava 
falando naquele momento. Sobre o quê, então, ele estava tratando?

Ao dizer que poucos dias depois de sua ascensão voltaria para os discípulos, 
Jesus não estava falando de si mesmo, mas de outra pessoa semelhante a 
ele. Ele disse: Eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Auxiliador, o Espírito 
da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber 
esse Espírito porque não o pode ver, nem conhecer. Mas vocês o conhecem 
porque ele está com vocês e viverá em vocês, João 14.16-17. Essa outra 
pessoa é o ______________.

Segundo Jesus, o Espírito Santo é o ________________. O que isso quer 
dizer? A palavra grega correspondente a “outro” significa do mesmo 
tipo, semelhante. Já auxiliador significa companheiro, ajudador. O que 
Jesus quis dizer é que o Espírito Santo seria um substituto à sua altura no 
relacionamento com os discípulos. Ele e o Espírito são um só Deus, têm a 
mesma essência divina. Estar com o Espírito Santo é semelhante a estar com 
Jesus. O Espírito Santo seria o companheiro de vida deles dali em diante.

Assim como os primeiros discípulos de Jesus tiveram o Espírito Santo por 
companheiro de vida, os discípulos de hoje também o têm. Jesus não está 
mais fisicamente perto de nós, mas continua conosco por meio de seu 
Espírito. Portanto, a amizade com Jesus pode ser desenvolvida hoje por 
meio de um relacionamento com o Espírito Santo, o qual não apenas está 
conosco, mas em nós, João 14.17. O apóstolo Paulo perguntou: Será que 
vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que 
vive em vocês e lhes foi dado por Deus? 1Coríntios 6.19. O Espírito Santo é 
o grande companheiro da vida cristã, não apenas porque caminha ao nosso 
lado, mas porque habita dentro de nós. Onde quer que estejamos, lá ele 
estará conosco.

Posto isso, que tal conhecermos um pouco melhor o nosso companheiro? 
Quem é o Espírito Santo? Qual o papel que ele desempenha como nosso 
auxiliador?
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1. Quem é o Espírito Santo?

Duas são as respostas para essa pergunta:

• O Espírito Santo é ____________;
• O Espírito Santo é uma ______________.

a. O Espírito Santo é Deus

As três principais características de Deus são iniciadas pelo prefixo oni, que 
significa “todo”. Deus é __________, ___________ e __________, o que 
quer dizer que ele pode todas as coisas, está presente em todos os lugares 
e conhece todas as coisas. Assim é com o Espírito Santo.

•Onipotente - O Espírito Santo é o próprio poder de Deus. Em Lucas 1.35 
está escrito: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo a 
envolverá com a sua sombra;

•Onipresente - Davi, o maior rei de Israel e poeta, escreveu: Aonde posso 
ir a fim de escapar do teu Espírito? Para onde posso fugir de sua presença? 
Se eu subir ao céu, tu lá estás; se eu descer ao mundo dos mortos, lá 
estás também. Se eu voar para o Oriente ou for viver nos lugares mais 
distantes do Ocidente, ainda ali a tua mão me guia, ainda ali tu me ajudas,  
Salmo 139.7-10;

•Onisciente - Finalmente, o apóstolo Paulo escreveu: O Espírito Santo 
examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. 
Quanto ao ser humano, somente o espírito que está nele é que conhece tudo 
a respeito dele. E, quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece 
tudo a respeito dele. Não foi o espírito deste mundo que nós recebemos, 
mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que 
Deus nos tem dado, 1Coríntios 2.10-12.

Se o Espírito Santo, como foi mostrado, é Deus, devemos nos portar com 
ele como nos portaríamos com Deus. Se a Deus devemos dar, por exemplo, 
louvor, adoração, temor e obediência, também os devemos dar ao Espírito 
Santo. Se a Deus buscamos e oramos, também devemos fazê-lo ao Espírito 
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Santo. Tudo o que fazemos a Deus, fazemos ao Espírito, e tudo o que 
fazemos ao Espírito, fazemos a Deus. O Espírito Santo é Deus e ele, Jesus e 
o Pai são um.

b. O Espírito Santo é uma pessoa

Além de Deus, o Espírito Santo também é uma pessoa. Isso quer dizer que 
ele tem em si qualidades que caracterizam uma pessoa. Três das principais 
características de uma pessoa são: a capacidade de ________, de se 
_________ e de ____________.

• O Espírito Santo ama. Em Romanos 15.30, Paulo escreveu: Eu peço, 
irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor que o Espírito Santo 
dá, que me ajudem, orando com fervor por mim;

• O Espírito Santo tem emoções. Paulo recomendou à Igreja de Éfeso: 
Não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, Efésios 4.30;

• Finalmente, o Espírito Santo tem vontade. É um só e o mesmo Espírito 
quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme 
ele quer, 1Coríntios 12.11.

Se o Espírito Santo, como foi mostrado, é uma pessoa, devemos nos 
portar com ele como nos portaríamos com pessoas. Se com pessoas 
nos relacionamos, devemos nos relacionar com ele. Se com pessoas 
conversamos, devemos conversar com ele. Se com pessoas convivemos, 
devemos conviver com ele.

2. Qual o papel do Espírito Santo na vida cristã?

Sabendo quem ele é, agora vamos conhecer o que o Espírito Santo faz.

a. É ele quem nos converte a Cristo

Você se converteu a Cristo? Já escreveu o seu testemunho de conversão? 
Sem a ação do Espírito Santo, você jamais teria vivenciado essa experiência. 
A Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo é o agente da nossa conversão 
a Cristo. Foi ele quem abriu os nossos olhos e ouvidos espirituais para 
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que pudéssemos receber, compreender e crer no Evangelho de Jesus, 
conforme João 3.1-8. Isso é o que a Bíblia chama de _______________ ou 
_______________. 

É também o Espírito Santo quem nos convenceu e nos convence dos nossos 
pecados e da nossa necessidade de salvação por meio de Jesus. Em João 
16.8 está escrito: Quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do 
mundo de que elas têm uma idéia errada a respeito do pecado e do que é 
direito e justo e também do julgamento de Deus.

b. É ele quem opera em nós a contínua transformação da vida

O Espírito Santo nos converte a Cristo e, após essa experiência inicial, 
continua a operar em nós a transformação da vida. Qual é o seu objetivo 
com isso? Fazer de nós homens e mulheres semelhantes a Jesus no caráter 
e na conduta. Alguém conseguiria alcançar esse propósito por si mesmo? 
Ninguém. Precisamos do poder do Espírito Santo para ter nossa vida 
transformada.

O apóstolo Paulo escreveu em Gálatas 5.22: O Espírito de Deus produz o 
amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, 
a humildade e o domínio próprio. Esse é o chamado _________________, 
que ele produz naqueles cuja vida está transformando. Para alcançá-lo, 
basta seguir a orientação dada por Paulo em Gálatas 5.16: Quero dizer a 
vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não 
obedeçam aos desejos da natureza humana.

c. Ele é quem nos capacita a compartilhar a nossa fé

Se o Evangelho é uma boa notícia, certamente Deus quer anunciá-la a todas 
as pessoas. Para essa tarefa, ele chama aqueles que já ouviram e receberam 
a mensagem. Também nessa empreitada, não dependemos apenas de nós 
mesmos. O Espírito Santo nos capacita a compartilhar a nossa fé com os 
outros, de modo que eles também ouçam e recebam o Evangelho.

Jesus, pouco antes de subir aos céus, disse aos seus discípulos: Quando o 
Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas 
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testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares 
mais distantes da terra, Atos 1.8.

O Espírito Santo é tudo de que necessitamos para a vida cristã. Você 
deseja ter o Espírito Santo como amigo e companheiro de vida? Se você 
se converteu a Cristo, já o tem. Daqui para frente, então, desenvolva um 
relacionamento com ele. Traga-o para dentro de sua vida diária, como ele já 
está dentro de seu corpo. Não faça de seu corpo uma prisão para ele, mas 
permita que ele se manifeste a você e por seu intermédio.

Quer ser cheio do Espírito Santo como uma jarra pode ser cheia de água 
limpa? O apóstolo Paulo escreveu: Encham-se do Espírito de Deus, Efésios 
5.18. Se você deseja isso, peça-o ao Pai e a Jesus.
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Uma vida saudável é feita de bons hábitos. Dieta equilibrada e atividade física 
são dois excelentes exemplos disso. Quando praticados com regularidade e 
orientação, trazem notáveis benefícios ao corpo, à alma e ao espírito.

Na vida cristã também é assim. Se quisermos crescer e ter saúde espiritual, 
precisaremos adquirir bons hábitos. Os principais são a leitura da Bíblia e a 
oração. Quando praticados com regularidade e orientação, trazem notáveis 
benefícios ao discípulo de Jesus.

1. A Prática da Leitura da Bíblia

A Bíblia Sagrada também é chamada de _______________. Por quê?

• Porque ela contém revelações dadas por Deus aos seres humanos, 
as quais ele ordenou a alguns homens que fossem registradas. Um 
exemplo disso está em Jeremias 36.2, em que Deus diz ao profeta: 
Jeremias, pegue um rolo - um livro - e escreva nele tudo o que lhe falei 
a respeito do povo de Israel e de Judá e a respeito de todas as nações. 
Escreva tudo o que eu disse desde a primeira vez em que falei com você, 
quando Josias era rei, até hoje;

• Porque Deus é o inspirador do texto bíblico. Os homens chamados para 
registrar as revelações foram coautores com ele. Em 2 Timóteo 3.16, 
o apóstolo Paulo escreveu: Toda a Escritura Sagrada é inspirada por 
Deus. Isso quer dizer que foi Deus quem moveu os autores bíblicos para 
escrever. 

Se a Bíblia Sagrada é a Palavra de Deus, há uma maneira correta de lê-la. 
Ao ler a Bíblia, devemos buscar ___________________. A Bíblia não é um 
mero registro do que Deus falou e fez. Ela é um livro vivo, ou seja, Deus 
fala e age por meio dela hoje. Em Hebreus 4.12 está escrito: A palavra de 
Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois 
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lados. Ele vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo 
das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Assim, o 
objetivo da leitura bíblica não é a mera obtenção de informações. Devemos 
ler a Bíblia com a intenção de conhecer o caráter e a vontade de Deus, de 
modo a construir um relacionamento correto e íntimo com ele.

Sendo a Bíblia a Palavra de Deus, não podemos ter acesso ao seu conteúdo 
divino sem a ação do _______________, o qual nos ilumina revelando-nos 
a mensagem de Deus que ali está. Assim, devemos pedir-lhe ajuda antes 
de lermos o texto sagrado. A Bíblia também é um livro como qualquer 
outro. Isso quer dizer que, para termos um correto acesso ao seu conteúdo, 
devemos lê-la a partir de boas regras de _____________ de textos. Se não 
fizermos isso, poderemos encontrar mensagens estranhas e falsas, as quais 
não foram ditas por Deus e poderão gerar confusão em nossas vidas.

Quanto à prática em si, a leitura da Bíblia pode ser comparada ao processo 
de alimentação. Três, então, podem ser as suas etapas:

• ________: É o ato de se comer um alimento. No que se refere à Bíblia, 
diz respeito ao ato de se ler o texto, apropriando-se de seu conteúdo. 
Assim como comer depressa é algo que não faz bem, já que não se 
mastiga devidamente o alimento, ler a Bíblia apressadamente também 
não é algo bom. Deve-se ler o texto bíblico com calma e atenção, 
observando-se os seus detalhes. Outra coisa: assim como comer muito 
pode não fazer bem, por causar indigestão, ler muitos textos da Bíblia 
de uma só vez pode não ser bom, por não se conseguir captar as 
mensagens de todo o conteúdo lido. Devemos preferir a qualidade da 
leitura à quantidade;

• ________: É o processo por meio do qual o organismo quebra e 
decompõe o alimento ingerido, de modo a proporcionar a sua absorção. 
No que se refere à Bíblia, diz respeito ao ato de se meditar sobre o 
texto lido, refletindo sobre a sua mensagem. Em Josué 1.8, Deus ordena 
a Josué meditar nas palavras do Livro da Lei de dia e de noite. Assim 
como no caso da digestão, quanto mais meditarmos na mensagem do 
texto bíblico, melhor será a sua absorção e, consequentemente, maior 
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será o seu impacto sobre nós;

•________: É o processo em que o organismo se apropria do alimento 
ingerido e digerido. No que se refere à Bíblia, diz respeito à assimilação 
do texto bíblico no coração, o que provoca um impacto transformador no 
leitor. Em Isaías 55.10-11 está escrito que a Palavra de Deus não voltará 
para ele vazia, mas realizará o seu desejo, atingindo o propósito para o qual 
foi enviada. Assim como no caso da alimentação, quanto mais absorvermos 
a Palavra de Deus, mais impactados seremos e mais nutridos e fortalecidos 
estaremos para viver conforme a vontade dele.

Posto isso, segue um passo a passo para a sua prática de leitura da Bíblia:

• Ore a Deus, pedindo ao Espírito Santo para orientar e iluminar a sua 
leitura;

• Escolha a versão da Bíblia que você irá ler. A Bíblia Sagrada não foi 
escrita originalmente em português, mas em hebraico, aramaico e 
grego antigo. Assim, as Bíblias em português são traduções que vão 
das mais fáceis até as mais difíceis versões. Sugerimos a você a Nova 
Tradução na Linguagem de Hoje cuja sigla é NTLH;

• Escolha um texto não muito grande e que tenha sentido completo, ou 
seja, início, meio e fim. Os subtítulos em negrito, presentes nos textos 
das Bíblias atuais, podem ajudar nisso. De preferência, escolha um livro 
e leia-o do início ao fim. Sugerimos que você comece pelo Evangelho 
segundo Marcos e, logo depois, a Carta de Tiago;

• Leia o texto três vezes. A primeira leitura é de reconhecimento; a 
segunda, de análise; e a terceira, de fechamento;

• Sublinhe o que achar interessante e faça anotações sobre isso em um 
diário;

• Procure pela principal mensagem do texto ao seu coração e registre-a 
no diário;

• Reflita sobre as aplicações da mensagem à sua vida e registre-as no 
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diário;

• Ore a Deus, comprometendo-se a viver de acordo com a mensagem 
que você recebeu da parte dele e pedindo ajuda para isso.

2. A Prática da Oração

Orar é o ato de ________ com Deus. Ele é uma pessoa. Logo, é alguém com 
quem podemos e devemos conversar. Esse diálogo, como a própria palavra 
indica, envolve os atos de _____ e _____. Assim, na oração, podemos falar 
com Deus o que está em nosso coração e também ouvir o que ele tem a 
nos dizer.

Por se tratar de uma conversa, a oração deve ser __________ e não 
________ e __________. Jesus fala sobre isso em Mateus 6.7,8: Nas suas 
orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os 
pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. 
Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o 
que vocês precisam.

Por nós não podermos ver e tocar em Deus, a oração é um _________. 
Hebreus 11.6 diz que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele 
existe e que abençoa aqueles que o buscam. Ou seja, aquele que ora precisa 
acreditar e confiar que há um Deus que o está ouvindo e que responderá 
a sua oração. Se hoje podemos orar com a certeza de que Deus nos ouve 
e responde é graças à morte de Jesus em nosso favor. Hebreus 10.19-22 
diz que pelo sangue de Jesus podemos entrar com ousadia na presença de 
Deus. Assim, todas as nossas orações ao Pai devem ser feitas em nome de 
Jesus.

Como orar? Há duas respostas a essa pergunta: uma se refere ao ________ 
e a outra à __________. Quanto ao conteúdo, a oração pode ter pelo menos 
cinco elementos:

• Louvor e Adoração: Louvar a Deus é elogiá-lo, engrandecê-lo e exaltá-
lo por causa de suas obras e de seu caráter. Adorar a Deus é se prostrar 
diante dele em humildade, rendição e submissão;
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• Ações de Graça: Dar ações de graça a Deus é agradecer-lhe pelas suas 
ações em nosso favor;

• Confissão de pecados: Confessar pecados a Deus é verbalizar as ações 
contrárias à sua vontade que foram praticadas por nós;

• Intercessão: Interceder é orar a Deus em favor de outras pessoas;

• Súplica: Na súplica, apresentamos a Deus as nossas necessidades 
pessoais.

Quanto à frequência, podemos orar das seguintes maneiras:

• Períodos regulares e fixos: Há um exemplo disso em Daniel 6.10, no 
qual o profeta tinha o costume de orar três vezes ao dia. Outro exemplo 
pode ser encontrado na igreja primitiva, a partir de Atos 3.1 e Atos 
10.30. Alguns cristãos da época tinham o costume de, diariamente, orar 
às três horas da tarde;

• Períodos especiais: Pode ser durante um dia inteiro, uma noite, três 
dias, uma semana de reuniões de oração etc. Jesus, antes de escolher 
seus doze apóstolos, passou uma noite inteira orando a Deus, Lucas 
6.12-16;

• Conforme a necessidade: Somos livres para orar a Deus em qualquer 
lugar, momento e situação, conforme a nossa necessidade e vontade. 
Um ótimo exemplo disso está em Neemias 2.4, texto que relata 
uma oração-relâmpago, tendo em vista uma pergunta feita pelo rei 
Artaxerxes;

• Continuamente: Em 1Tessalonicenses 5.17 está escrito: Orem sempre. 
O que vem a ser isso? É estar continuamente em comunhão com Deus, 
mantendo uma atitude de abertura e prontidão à oração. Certamente, 
a oração contínua tem por base manter um constante sentimento de 
dependência de Deus.

A partir das orientações dadas, a prática regular da leitura da Bíblia e da 
oração farão com que você cresça e tenha saúde espiritual. Entretanto, 
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esteja atento ao seguinte: assim como a atividade física, essas práticas são 
limitadas pela condicionalidade. O que isso quer dizer? Assim como uma 
pessoa que quer praticar corrida não inicia os treinamentos correndo 10 
km em ritmo forte, um discípulo que queira se dedicar à leitura da Bíblia 
e à oração deve começar aos poucos e ir aumentando a quantidade e a 
intensidade à medida que perseverar nessas práticas. Além disso, escolha 
um horário e local adequados nos quais consiga manter regularidade e 
tenha privacidade e tranquilidade para estar com Deus. Jesus ensinou: Você, 
quando orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, Mateus 6.6.
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Faz parte do treinamento físico dos atletas de corrida e de futebol ter de 
correr ou forçar a corrida monitorados por um equipamento ligado ao 
técnico ou a um colega, colocado em suas costas. O objetivo é desenvolver 
a força física e de arranque para o momento em que, de fato, tiverem de 
correr. É uma cena curiosa de ser vista. O atleta se esforça, mas por estar 
preso não consegue avançar na medida do seu empenho.

Algo semelhante pode se dar com um carro estacionado em uma rua muito 
inclinada, algo comum em Belo Horizonte, por exemplo. Ao tentar arrancá-
lo, há grandes chances de o motorista enfrentar dificuldades, pois os pneus 
do carro poderão “patinar”. Nessa situação, por mais que o condutor pise 
no acelerador, o carro não sai do lugar.

Na nova vida, algo semelhante pode acontecer. Esforçamo-nos para avançar, 
mas por estarmos presos, não conseguimos. O que pode nos prender? Se 
não conseguimos seguir em frente é porque estamos presos a coisas que 
se encontram atrás, no nosso passado, época em que vivíamos afastados 
de Deus.

A Bíblia diz, em 2Coríntios 5.17: Quem está unido com Cristo é uma nova 
pessoa; acabou-se o que era velho, e já chegou o que é novo. Isso, entretanto, 
não é algo que acontece automática e instantaneamente. Após nos 
convertermos a  Cristo, entramos em um _________________________: 
o que não está de acordo com a vontade de Deus é tratado e mudado em 
nossa vida. Assim, aqueles que se converteram a Cristo precisam olhar para 
o seu passado e concluí-lo.

Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos da cidade de Jericó, é um 
grande exemplo disso. Sua história está registrada em Lucas 19.1-10. Ao 
receber Jesus em sua casa, ele se levantou e disse: Escute, Senhor, eu vou 
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dar a metade dos meus bens aos pobres. E, se roubei alguém, vou devolver 
quatro vezes mais, v.8. Como muitos dos cobradores de impostos da época, 
Zaqueu era um homem corrupto e desonesto. Entretanto, ao se encontrar 
com Jesus, tomou a decisão de concluir o seu passado, restituindo, além 
da conta, às pessoas que haviam sido por ele prejudicadas. Além disso, já 
que era um homem que havia se tornado rico indevidamente, dispôs-se 
a dar metade dos seus bens aos pobres, como forma de compensação e 
manifestação de bondade.

Outro exemplo de conclusão do passado está registrado em Atos 19.11-
20. Os versos 18 e 19 desse texto registram: Então muitos dos que creram 
vinham e confessavam publicamente as coisas más que haviam feito. E 
muitos daqueles que praticavam feitiçaria ajuntaram os seus livros e os 
trouxeram para queimar diante de todos. Quando calcularam o preço 
dos livros queimados, o total chegou a cinqüenta mil moedas de prata. 
As pessoas que se converteram a Cristo na cidade de Éfeso confessaram 
publicamente os seus pecados e ajuntaram todos os seus objetos ligados a 
práticas pecaminosas e os entregaram para serem queimados. Decidiram, 
com isso, concluir o seu passado, para ficar livres de qualquer coisa que os 
impedissem de caminhar com Jesus em sua nova vida.

À semelhança de Zaqueu e dos convertidos de Éfeso, se quisermos avançar 
em liberdade na nova vida, precisaremos concluir o nosso passado. Isso 
pode ser necessário nas seguintes áreas:

1. Renúncia a doutrinas, práticas e objetos ligados a outros deuses e crenças

Como já vimos, os convertidos de Éfeso ajuntaram os seus livros de feitiçaria 
e os queimaram em praça pública. Qual a razão disso? A fé em Jesus era 
incompatível com aqueles objetos e com os deuses e crenças que estavam 
por trás deles. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida; ninguém 
pode chegar até o Pai a não ser por mim, João 14.6. Com isso ele quis dizer 
que é _____ e _________ no que se refere à busca a Deus. Não há outro 
caminho além dele. Não há outra verdade além dele. Não há outra vida além 
dele. As pessoas só chegarão até Deus por meio dele. Assim, os convertidos 
a Cristo devem renunciar a todas as doutrinas, práticas e objetos ligados a 
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outros deuses e crenças, pois essas coisas, não estando de acordo com a 
Bíblia Sagrada, são falsas e enganosas. Foi o que, de acordo com o apóstolo 
Paulo, fizeram os discípulos de Tessalônica, uma das principais cidades da 
Macedônia antiga: Todas as pessoas desses lugares falam da nossa visita a 
vocês e contam como vocês nos receberam bem e como vocês deixaram os 
ídolos para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro, 1Tessalonicenses 1.9.

Neste ponto, alguém poderia pensar: mas eu tenho objetos e imagens 
ligados a Jesus. Qual o problema com eles? Está escrito na Bíblia Sagrada: 
Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui 
em baixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de 
ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros 
deuses, Êxodo 20.4-5. Mesmo uma imagem de Jesus não é aprovada pela 
Bíblia. Uma imagem de Jesus, na verdade, é um ídolo e não tem nada a ver 
com o Jesus verdadeiro. Ele está no meio de nós por meio de seu ________ 
e não por meio de objetos de madeira ou gesso. Basta o Espírito Santo para 
que tenhamos a presença de Jesus conosco. Portanto, livre-se de todas as 
imagens e objetos religiosos que você tenha, mesmo os aparentemente 
relacionados a Jesus. Você não precisa deles para buscar a Deus.

2. Acerto de contas com pessoas/instituições ofendidas e/ou prejudicadas

Qual foi o pecado cometido por Zaqueu? Ele havia furtado e roubado 
diversas pessoas, causando-lhes grandes e muitos prejuízos. E, em seu 
encontro com Jesus, dispôs-se a acertar as contas com cada uma delas, 
restituindo-lhes quatro vezes mais o que lhes havia tomado. Se você 
ofendeu ou prejudicou a alguém durante a sua vida, há algo a ser concluído 
no seu passado. Para tanto, o que se tem de fazer é procurar essas pessoas e 
_________________ com elas. Se for uma ofensa, pedir perdão. Se for uma 
dívida, quitá-la ou renegociá-la. Se for um empréstimo, fazer a devolução. 
Enfim, concluir o que está em aberto para poder prosseguir em liberdade.

Contudo, o inverso também é possível. Ao invés de ser o ofensor, você pode 
ser o ofendido. O que fazer nesses casos? A resposta é simples, mesmo 
que a prática nem tanto: ______________. Jesus ensina sobre o perdão 
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em uma de suas parábolas, registrada em Mateus 18.21-35. Antes de 
contá-la, Pedro lhe fez uma pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar 
o meu irmão que peca contra mim? Sete vezes?, v.21. A resposta de Jesus 
foi: Não! (...) Você não deve perdoar sete vezes, mas setenta e sete vezes, 
v.22. Com essa resposta, Jesus quis dizer a Pedro que o perdão não tem 
limites, devendo ser liberado quantas vezes forem necessárias. E no final 
da parábola, o Mestre ensina que aquele que não libera perdão aos seus 
ofensores está preso e atormentado. Não vive de acordo com o grande 
perdão que recebeu da parte de Deus, muito maior do que qualquer um 
que ele tenha de liberar. Quem tem mágoas no coração contra alguém tem 
algo a ser concluído no passado e, enquanto não o fizer, não conseguirá 
prosseguir em liberdade.

3. Regularização ou abandono de relacionamentos impróprios

O mundo de hoje é marcado pelo relativismo e pela permissividade. Diz-se 
que tudo é certo, nada é errado, e, portanto, tudo é permitido. Não é esse, 
contudo, o pensamento da Bíblia Sagrada. Ela afirma que há limites, sim, 
para a conduta do ser humano. Há coisas que são certas e há coisas que são 
erradas. Há coisas que são próprias e há coisas que são impróprias.

Talvez nenhuma área esteja sendo tão degradada hoje quanto os 
relacionamentos afetivos. É um assunto delicado de se tratar por ser 
considerado do foro íntimo de cada pessoa. Contudo, Deus não é alguém 
que se limita a templos religiosos, reuniões de final de semana e temas 
“espirituais”. Ele está conosco em todo tempo e em qualquer lugar, quer ser 
o centro de nossa vida e tem o que dizer sobre tudo o que se refere a nós, 
inclusive nossos relacionamentos.

O grande projeto de Deus para os seres humanos quanto a relacionamentos 
afetivos se chama _________. Para o mundo, pode ser uma instituição 
falida. Mas para Deus é a base de uma sociedade bem construída. Sobre o 
casamento, a Bíblia diz, em Gênesis 2.21-24:

Então o Senhor fez com que o homem caísse num sono profundo. Enquanto 
ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. 
Dessa costela o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então o 
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homem disse: “Agora sim! Esta é carne da minha carne e osso dos meus 
ossos. Ela será chamada de ‘mulher’ porque Deus a tirou do homem”. É por 
isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, 
e os dois se tornam uma só pessoa.

Para a Bíblia Sagrada, o casamento se dá entre um homem e uma mulher, 
quando eles decidem deixar a provisão de seus pais e constituir uma nova 
família. Nessa ocasião, entende-se que devam fazer um voto público que 
manifeste à sociedade essa decisão e constitua uma aliança entre eles. A 
partir disso, devem se unir completamente e ter uma vida em comum. Todo 
ou qualquer relacionamento ou prática que esteja fora desse padrão pode 
ser considerado irregular ou impróprio e constituir um empecilho para que 
uma pessoa avance na nova vida.

A Bíblia Sagrada registra, em 1Coríntios 6.9-11: Vocês sabem que os maus 
não terão parte no Reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais, os que 
adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os 
bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no Reino de Deus. 
Alguns de vocês eram assim. Mas foram lavados do pecado, separados para 
pertencer a Deus e aceitos por ele por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo 
Espírito do nosso Deus. Nesse texto, há três palavras que apontam para 
relacionamentos ou práticas pecaminosas:

• Imoralidade sexual;

• Adultério;

• Homossexualidade.

Imoralidade sexual é uma expressão que se refere a toda e qualquer 
prática sexual entre pessoas que não são casadas. Quando entre solteiros, 
é chamada, especificamente, de __________. Quando entre uma pessoa 
casada e outra que não o seu cônjuge, _________. Apesar de a lei brasileira 
contemplar a chamada união estável, ela não pode, biblicamente, ser 
considerada casamento. Sua origem não foi um voto público entre duas 
pessoas que queriam constituir uma aliança entre si, mas, simplesmente, 
uma união para uma vida comum. Se duas pessoas nessa situação se 



28
Descubra
Curso

entendem como casadas, por que não regularizar o relacionamento fazendo 
um voto público?

Quanto à homossexualidade, apesar de a sociedade estar mudando a sua 
forma de pensar, de acordo com a Bíblia Sagrada, trata-se um pecado contra 
Deus. Em Romanos 1.24-27, Paulo chama esse tipo de relacionamento 
de vergonhoso e antinatural. Nesse ponto, vale dizer o seguinte: todo 
tipo de preconceito, discriminação e violência contra uma pessoa, por 
qualquer que seja a razão, é reprovável e condenável. Entretanto, a Bíblia 
Sagrada, ao discordar e condenar o homossexualismo, não está sendo, 
necessariamente, preconceituosa e discriminatória. Uma coisa é rejeitar a 
prática, outra o praticante.

4. Abandono de vícios e práticas impróprias

A palavra vício, por si mesma, já se qualifica: não é algo bom; é o contrário 
de virtude. Vício é um hábito que escraviza e destrói a vida de uma pessoa. 
Os mais comuns em nossa sociedade são os relacionados às chamadas 
drogas legais, bebidas alcoólicas e cigarro, e às drogas ilegais, maconha, 
cocaína, crack etc. Além desses, há também o vício em jogos, comida, sexo 
etc.

O que a Bíblia tem a dizer sobre os vícios? Em Gálatas 5.19-23 está escrito:

As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são: a 
imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, 
as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a 
ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras 
e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem 
essas coisas não receberão o Reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz 
o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a 
humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei.

Para entendermos o que a Bíblia Sagrada diz sobre os vícios, vamos pinçar 
dois contrapontos desse texto: bebedeiras e domínio próprio. As bebedeiras 
se dão quando as pessoas se entregam ao álcool, bebendo em grande 
quantidade e perdendo o controle sobre si mesmas. O oposto disso é o 
domínio próprio, que é manifesto quando alguém, pelo poder do Espírito 
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Santo, mantém o controle de suas vontades e atitudes. Nas bebedeiras, 
as pessoas são escravas do álcool. No domínio próprio, estão livres e no 
controle da situação. O desejo de Deus é que seus filhos não estejam 
escravizados a nada, mas livres para servi-lo.

Em outro texto bíblico, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: Não se 
embriaguem, pois a bebida levará vocês à destruição; mas encham-se do 
Espírito de Deus, Efésios 5.18. A embriaguez se dá quando uma pessoa 
bebe álcool a ponto de perder o controle sobre si mesma. Quando é assim, 
muitas atitudes inconscientes e trágicas podem ser tomadas, causando 
grande destruição. Paulo sugere que em vez de fazer isso, devemos nos 
encher do Espírito Santo a ponto de perder para ele o controle de nossa 
vida. O resultado disso é maravilhoso.

Se você tem algum vício, entregue-o a Deus, peça a ele para libertá-lo. 
Disponha-se também a abandonar esse vício. A Bíblia diz, em Gálatas 
5.1-2: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, 
continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. 
O Senhor já nos libertou da condenação do pecado e deseja nos libertar, dia 
após dia, do seu domínio sobre nós.
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Todas as organizações são reconhecidas por uma marca que as identificam. 
Pense na logomarca do colégio e/ou da faculdade em que você estuda ou 
estudou. Pense na logomarca da empresa em que você trabalha. Pense na 
logomarca do time de futebol para o qual você torce.

Ao contrário do que se pensa, a principal marca do cristianismo não é a 
_______. Apesar de muitos, corretamente, identificarem a fé cristã no 
símbolo da cruz, não é o uso dessa imagem ou objeto que torna cristã 
uma pessoa. O que atesta e confirma que alguém é discípulo de Jesus é o 
_______ alicerçado na fé.

A palavra batismo tem sua origem no verbo grego baptizo, que significa 
imergir, banhar, lavar, derramar, cobrir ou tingir. Esse verbo era usado, por 
exemplo, quando se mergulhava um pano branco em tinta vermelha para 
tingi-lo. Quanto à fé cristã, refere-se ao evento em que um crente em Jesus 
Cristo, em confirmação pública de sua fé, é submergido em água.

Por que o batismo é realizado? Batizar os convertidos foi uma _____ dada 
por Jesus aos seus discípulos. Ele disse: Deus me deu todo o poder no céu e 
na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam 
meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a 
vocês, Mateus 28.18-20.

Além disso, Jesus também disse: Vão pelo mundo inteiro e anunciem o 
evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas 
quem não crer será condenado, Marcos 16.15-16. O que Jesus quis dizer 
com essas palavras? Ele não quis dizer que o batismo, em si, tem o poder 
de salvar a pessoa que o recebe. De acordo com o texto, o que determina 
se uma pessoa será salva ou condenada é a fé. O batismo, como já foi dito, 
é a marca pública da fé. Enquanto a fé é do coração, interior, o batismo é 
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do corpo, exterior.

Quais são as condições para que uma pessoa seja batizada? Se o batismo 
é a marca da fé, a condição para que uma pessoa o receba é _____ em 
Jesus Cristo. Em Atos 8.26-40, está registrada a história da conversão e do 
batismo de um alto funcionário da Etiópia por meio de Filipe, discípulo de 
Jesus. No final desse texto, está escrito: 

Enquanto estavam viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Então o 
funcionário disse: — Veja! Aqui tem água. Será que eu não posso ser batizado? 
Filipe respondeu: — Se o senhor crê de todo o coração, é claro que pode. E 
o funcionário disse: — Sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele 
mandou parar a carruagem, os dois entraram na água, e Filipe o batizou ali, 
vv.36-38. 

Contudo, como vimos na primeira lição, a verdadeira fé é seguida de 
__________________. Assim, não basta dizer que crê. É preciso mostrar a 
fé por meio das atitudes.

A fé é a grande razão por que crianças não são batizadas. O batismo delas 
não tem valor de obediência à ordem de Jesus. Uma criança, até certa 
idade, não tem capacidade de discernimento, fé e decisão. Assim, não deve 
ser batizada. Mesmo que você já tenha sido batizado quando criança, deve 
receber o batismo novamente, agora que crê em Cristo.

Quando uma pessoa deve ser batizada? De acordo com o texto bíblico 
acima citado, uma pessoa deve ser batizada logo após manifestar fé em 
Jesus. Portanto, o batismo é uma marca recebida no ______ da nova vida. 
Não é algo para pais maduros, mas sim para filhinhos espirituais recém-
nascidos. Se é assim, qual a necessidade, por exemplo, do curso Lidere 1 
para o batismo? Não basta a fé? O objetivo do Lidere 1 é confirmar a fé e 
consolidar a decisão por Jesus. Assim, colabora para a condição estabelecida 
pela Bíblia Sagrada e não a contradiz.

Além de marca pública da fé, são vários os significados do batismo. São 
eles:
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1. Purificação dos pecados

Como vimos, o verbo batizar tem como significados originais banhar e 
lavar. Assim, um dos significados do batismo é a purificação ou perdão dos 
pecados. O apóstolo Pedro disse: Arrependam-se, e cada um de vocês seja 
batizado em nome de Jesus Cristo para que os seus pecados seja perdoados, 
Atos 2.38. Entretanto, o batismo é apenas um _______ da purificação dos 
pecados. O que de fato nos purificou e nos purifica é o ______ de Jesus. O 
apóstolo João escreveu: O sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo 
o pecado, 1João 1.7. 

2. Identificação com Cristo: morte e ressurreição para uma nova vida

O apóstolo Paulo escreveu:

Com certeza vocês sabem que, quando fomos batizados para ficarmos unidos 
com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua 
morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele por termos 
morrido junto com ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado 
pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois, 
se fomos unidos com ele por uma morte igual à dele, assim também seremos 
unidos com ele por uma ressurreição igual à dele, Romanos 6.3-5.

Receber o batismo é um ato de _____________ com Cristo. Quando uma 
pessoa é batizada, além de manifestar publicamente a sua fé em Jesus, 
como que dizendo: “Agora eu pertenço a Jesus”, ela também se identifica 
com ele em sua morte e ressurreição. A descida às águas é uma ilustração 
da morte de Jesus. Representa também a morte do batizando para sua 
velha vida. A subida das águas é a ressurreição de Jesus. Para o batizando, 
uma nova vida. No batismo, morremos para uma vida velha e ressuscitamos 
para uma vida nova.

3. Identificação com a Igreja de Jesus e compromisso com uma Igreja local

A partir do momento em que os convertidos a Cristo são batizados, passam 
a ter algo em comum uns com os outros e com aqueles que já passaram 
por essa experiência. Essa marca comum gera uma identificação de 
pertencimento a um mesmo grupo. Esse grupo de convertidos batizados 
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é chamado ______. Na verdade, cada um daqueles que é batizado, é 
mergulhado no Corpo de Cristo e passa a fazer parte dele. Além do batismo 
nas águas, o que os convertidos a Cristo têm em comum é o batismo no 
______________. O apóstolo Paulo escreveu: Cristo é como um corpo, o 
qual tem muitas partes. E todas as partes, mesmo sendo muitas, formam 
um só corpo. Assim, também, todos nós, judeus e não judeus, escravos e 
livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a 
todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito, 1Coríntios 12.12-13.

Além da identificação com a Igreja de Jesus, que está espalhada pela face da 
Terra e pelos séculos da História, o batismo também gera um compromisso 
com uma ____________, a qual tem um nome próprio, endereço e liderança. 
Não se pode fazer parte da Igreja de Jesus sem se estar em uma Igreja 
local. Paulo escreveu suas cartas para Igrejas locais que se encontravam em 
diversas cidades do Império Romano da época, tais como: Roma, Corinto, 
Éfeso, Filipos, Colossos e Tessalônica. Na próxima lição, iremos apresentar a 
você a Igreja local da qual você poderá fazer parte: a Igreja Batista Central 
de Belo Horizonte.

Para confirmar e publicar a fé em Jesus, compartilhe com algumas pessoas 
o testemunho de conversão a Cristo que você vem escrevendo desde a 
primeira lição desta série. Aproveite a oportunidade da reunião da célula 
para fazer isso.
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A Constituição Federal de 1988 afirma que a família é a base da sociedade, 
tendo, por isso, especial proteção do Estado. Como é bom estar em família, 
mesmo que ela tenha os seus problemas. Por outro lado, como é ruim estar 
sem família, sozinho.

Ao nos convertermos a Cristo e iniciarmos nossa caminhada na vida cristã, 
ganhamos uma nova _______. Jesus, na “Oração do Pai nosso”, ensinou os 
seus discípulos a chamarem a Deus de pai, Mateus 6.9. O apóstolo Paulo 
escreveu para a Igreja de Roma que o Pai nos escolheu e separou para nos 
tornarmos parecidos com o seu primeiro filho, Jesus, de modo a ter uma 
grande família de filhos e irmãos semelhantes a ele, Romanos 8.29.

O nome dessa grande família de Deus, de acordo com a Bíblia Sagrada, é 
______. A Igreja não é um prédio, uma instituição ou uma cúpula de líderes 
religiosos. Não! A Igreja é a reunião daqueles que se converteram a Cristo 
e, agora, têm a Deus por pai. Além de família, outra metáfora referente à 
Igreja é a de _____. Por quê? Porque um corpo é o resultado da união de 
diversas e diferentes partes com um propósito comum, qual seja, a vida. O 
apóstolo Paulo escreveu: Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes. 
E todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim, 
também, todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados 
pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de 
beber do mesmo Espírito. (...) Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada 
um é uma parte desse corpo, 1Coríntios 12.12-13,27. 

Como foi ensinado na quinta lição, a partir do momento em que uma pessoa 
é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela se identifica 
com a Igreja de Jesus e passa a ter compromisso com uma Igreja local, 
tornando-se membro dela. Assim, a Igreja pode ser vista de duas maneiras:

A Família da Nova Vida
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• A Igreja _________ e _________, termos que fazem referência aos 
crentes de todos os períodos da História e de todos os lugares do 
planeta, com os quais não convivemos, mas dos quais somos irmãos 
em Cristo;

• A Igreja _____ e _______, que se refere aos crentes que se reúnem em 
determinado tempo e local, com os quais podemos, efetivamente, nos 
relacionar. Um exemplo de Igreja local e visível, dentre outros, é a Igreja 
Batista Central de Belo Horizonte.

A IBC foi fundada em 20 de dezembro de 1961 e é uma Igreja que pode ser 
considerada pequena e grande. A pequena igreja é chamada ______. As 
Células acontecem semanalmente, em diversos dias e horários, nas casas 
de pessoas que se dispõem a ser anfitriões, sob a direção de um líder. Cada 
membro, frequentador e visitante da Central é fortemente orientado e 
incentivado a participar regularmente de uma Célula e a receber capacitação 
para, um dia, se tornar líder.

Baseada nas Células, a IBC está hierarquicamente organizada no que se 
refere ao pastoreio e cuidado das pessoas. As Células são reunidas em 
setores e os líderes estão sob os cuidados de supervisores. Os setores são 
reunidos em áreas e os supervisores, sob os coordenadores. As áreas são 
reunidas em redes e os coordenadores, sob pastores. As redes formam a 
igreja e os pastores constituem um conselho que a lidera e a administra em 
suas diversas áreas e ministérios.

A grande igreja se dá nos ______ públicos, eventos e ministérios da Central. Os 
cultos acontecem semanalmente nos prédios da IBC; os eventos, de acordo 
com a agenda de atividades. O principal deles é a Festa de Multiplicação 
das Células, que ocorre anualmente no final do primeiro semestre. Os 
ministérios existem para servir a igreja em necessidades diversas: a Central 
de Capacitação Ministerial, CCM; a Central de Comunicação, .COM; a Central 
de Aconselhamento, GAM, RHeced, Orientação Jurídica etc; e a Central de 
Adoradores, música, teatro, dança, som, vídeo etc.
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Nos cultos públicos, há dois momentos muito importantes, dos quais todos 
os que são discípulos de Jesus, especialmente os que foram batizados, 
devem participar. Trata-se da ____ do Senhor e dos _______ e _______.

1. Ceia do Senhor

A Ceia do Senhor é uma refeição cerimonial que relembra e celebra a 
morte e a ressurreição de Jesus em favor dos seres humanos pecadores. 
Foi instituída pelo próprio Jesus alguns dias antes de sua morte. Reunido 
com os seus discípulos, 

(...) enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. 
Depois partiu o pão e o deu aos discípulos, dizendo: — Peguem e comam; 
isto é o meu corpo. Em seguida, pegou o cálice de vinho e agradeceu a 
Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: — Bebam todos vocês 
porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para o 
perdão dos pecados, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o 
seu povo. Eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até o 
dia em que beber com vocês um vinho novo no Reino do meu Pai. Então 
eles cantaram canções de louvor e foram para o monte das Oliveiras,  
Mateus 26.26-30.

De acordo com o texto acima, dois são os elementos da Ceia: o ___ e o 
_____. O pão simboliza o _____ de Jesus. Ao ser partido, aponta para os 
ferimentos sofridos por ele em sua crucificação. O vinho simboliza o ______ 
de Jesus, o qual foi derramado pelos ferimentos por ele sofridos. O pão, 
além de simbolizar o corpo de Cristo, aponta também para a Igreja, para 
a comunhão dos irmãos na família de Deus, para o mandamento do amor 
ao próximo. Por sua vez, o vinho, ao simbolizar o sangue de Jesus, que tem 
poder para perdoar os pecados, aponta para a comunhão entre Deus e os 
seres humanos, para o mandamento do amor a Deus.

Segundo o apóstolo Paulo, quando o pão e o vinho são tomados, a morte 
de Jesus é relembrada e anunciada, até que ele volte, 1 Coríntios 11.26. Por 
isso, é muito importante que aquele que participa da Ceia esteja consciente 
e preparado, 1 Coríntios 11.27-32, sendo crente em Jesus Cristo e batizado 
nas águas.
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2. Dízimos e Ofertas

O dízimo é um princípio da Bíblia Sagrada que estabelece que __ por 
cento da renda de uma pessoa devem ser dados ou devolvidos a Deus, em 
confiança e gratidão pela sua provisão. Foi instituído como lei no Antigo 
Testamento, por meio de Moisés. Como, na época, a economia era baseada 
na agricultura e pecuária, o dízimo era dado a partir das colheitas e dos 
animais. Está escrito, em Levítico 27.30-33:

A décima parte das colheitas, tanto dos cereais como das frutas, pertence a 
Deus, o Senhor, e será dada a ele. Se o dono quiser tornar a comprar alguma 
porção dessa décima parte, pagará o preço marcado, mais um quinto. De cada 
dez animais domésticos um pertence a Deus, o Senhor. Quando o dono contar 
o seu gado e as suas ovelhas e cabras, cada décimo animal pertencerá ao 
Senhor, qualquer que seja a condição do animal. O dono não poderá trocar 
um animal por outro. Mas, se houver troca, então os dois animais pertencem 
ao Senhor e não poderão ser comprados de novo.

Quanto ao dízimo, o profeta Malaquias escreveu: 
Eu pergunto: “Será que alguém pode roubar a Deus?” Mas vocês têm 
roubado e ainda me perguntam: “Como é que estamos te roubando?” Vocês 
me roubam nos dízimos e nas ofertas. Todos vocês estão me roubando, e 
por isso eu amaldiçôo a nação toda. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno 
que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do Templo, para que haja 
bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as 
janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Não deixarei que 
os gafanhotos destruam as suas plantações, e as suas parreiras darão muitas 
uvas. Todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra 
boa e rica. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando, Malaquias 3.8-12.

De acordo com o texto, o dízimo é um mandamento e deve ser entregue 
para que haja ________ na obra de Deus. Essa obra, hoje, é representada 
pela Igreja. Como organização, ela tem uma infraestrutura constituída de 
patrimônios, funcionários e presta serviços que demandam custo. Como 
ministério, a Igreja investe dinheiro em pessoas e projetos que têm por 
objetivo estabelecer o Reino de Deus na face da Terra. Todos esses recursos 
têm sua origem nos dízimos dados pelos membros da Igreja.

A oferta, apesar de também ter o caráter de doação de dinheiro e/ou bens, 
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tem um caráter distinto do dízimo. Enquanto o dízimo é um mandamento, a 
oferta é algo voluntário, feito de acordo com o desejo do doador, e baseada 
em sua ____________. O apóstolo Paulo escreveu: 

Lembrem disto: quem planta pouco colhe pouco; quem planta muito colhe 
muito. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não 
com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus 
pode dar muito mais do que vocês precisam para que vocês tenham sempre 
tudo o que necessitam e ainda mais do que o necessário para fazerem todo 
tipo de boas obras, 2Coríntios 9.6-8.

Antes de encerrarmos esta lição, há algo importante ainda a ser colocado. A 
Igreja como família tem a Deus por pai, Jesus como Filho e irmão mais velho 
e os convertidos como filhos de Deus e irmãos de Jesus e uns dos outros. 
Como em qualquer outra família, a autoridade está com o Pai, a quem os 
filhos devem __________. Quando isso não acontece, o Pai pode usar de 
sua autoridade para corrigir os filhos. Em Hebreus 12.5-11, está escrito:

Preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga, e não se desanime 
quando ele o repreende. Pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem 
ele aceita como filho. Suportem o sofrimento com paciência como se fosse 
um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus 
os está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi 
corrigido pelo pai? Se vocês não são corrigidos como acontece com todos 
os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. No 
caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigiam, e nós os respeitávamos. 
Então devemos obedecer muito mais ainda ao nosso Pai celestial e assim 
viveremos. Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, 
pois achavam que isso era certo; mas Deus nos corrige para o nosso próprio 
bem, para que participemos da sua santidade. Quando somos corrigidos, 
isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, 
mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida 
correta e de paz.

Portanto, quando agirmos em desobediência a Deus, ele poderá usar de 
sua autoridade para nos corrigir. Na prática, isso poderá ser exercida pela 
liderança da Igreja, instituída por Deus para cuidar dos irmãos. O autor de 
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Hebreus também escreveu: Obedeçam aos seus líderes e sigam as suas 
ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês 
porque sabem que vão prestar contas disso a Deus. Se vocês obedecerem, 
eles farão o trabalho com alegria; mas se vocês não obedecerem, eles 
trabalharão com tristeza e isso não ajudará vocês em nada, Hebreus 13.17. 
Assim, a Igreja é uma família em que uns cuidam dos outros, em amor e 
autoridade, para o bem de todos.
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Ayrton Senna foi um dos maiores pilotos da História do automobilismo 
mundial. Ganhou três campeonatos da Fórmula 1 e, até hoje, é um esportista 
muito admirado. Duas características lhe eram peculiares. A primeira, o 
fato de ser um excelente piloto na chuva, quando as pistas ficam molhadas 
e escorregadias e o uso de um pneu próprio é necessário. A segunda, o 
fato de ser um grande piloto de superação. Em diversas corridas, Ayrton 
se encontrou perto da última colocação e teve diante de si o desafio de 
alcançar os primeiros colocados. Em muitas delas, corridas históricas, ele 
conseguiu se recuperar e até mesmo chegar em primeiro lugar. Com isso, 
ele ensinou àqueles que o acompanhavam que não importava como a 
corrida havia começado, mas sim como havia terminado.

A vida cristã é como uma _______. Nela, podemos afirmar que todos 
começam bem. Afinal, a conversão a Cristo é a maior experiência que 
um ser humano pode ter. Entretanto, como começamos não é a grande 
questão. O que mais importa é como chegaremos ao final.

Nesse sentido, o _______ da vida cristã é algo muito importante, já que 
o final da corrida será o resultado de como corremos. Se corrermos bem, 
chegaremos bem. Se corrermos mal, chegaremos mal e é possível que 
nem cheguemos. Assim, não podemos ficar satisfeitos por apenas termos 
iniciado a corrida. Precisamos nos preocupar em como iremos corrê-la e 
terminá-la.

Para nos impedir de correr e chegar bem, há algumas pedras que 
constantemente estarão em nosso caminho. São os chamados inimigos da 
vida cristã. Eles são o _____, a _____ e o _____. Antes de nos convertermos 
a Cristo, eles eram nossos aliados. Mas agora que mudamos para o lado de 

O Caminho da Nova Vida

A transformação do caráter e 
o compartilhar da fé

LI
ÇÃ

O
 7



42
Descubra
Curso

Jesus, eles se tornaram nossos adversários. Paulo escreveu sobre isso: 

Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, 
vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo vocês seguiam o mau 
caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes 
espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a 
Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa 
natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. 
Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos 
destinados a sofrer o castigo de Deus, Efésios 2.1-3.

1. O mundo

O que é o mundo? Aqui não se trata do planeta em que vivemos nem da 
sociedade da qual fazemos parte, mas de um _______ de princípios e 
práticas contrários a Deus. Em outras palavras, é o estilo de vida das pessoas 
que não conhecem a Deus, estilo esse muito difundido pelos meios de 
comunicação por meio de filmes, novelas, revistas, músicas etc. Na mídia, 
podemos encontrar exemplos e incentivos para uma vida cheia de prazeres, 
mas vazia de Deus.

Ao converter-nos a Cristo, deixamos de fazer parte do mundo e passamos a 
pertencer a Deus. Jesus disse sobre os seus discípulos: Assim como eu não 
sou do mundo, eles também não são, João 17.16. A oposição entre Deus e o 
mundo é tão grande que Tiago declarou: Será que vocês não sabem que ser 
amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo 
torna-se inimigo de Deus, Tiago 4.4. O apóstolo João também registrou: 
Não amem o mundo nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, 
não amam a Deus, o Pai, 1João 2.15.

Como vencer o mundo? Se o mundo é sistema de princípios e práticas 
contrários a Deus, a luta contra o mundo se encontra, primeiramente, 
na _____, em nossa maneira de pensar. Se pensarmos de uma maneira 
mundana, agiremos mundanamente. Se, ao contrário, pensarmos de 
acordo com Deus, agiremos de acordo com ele. Assim, a vitória contra o 
mundo começa pela transformação dos nossos ___________. O apóstolo 
Paulo escreveu: Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas 
deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da 
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mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo 
que é bom, perfeito e agradável a ele, Romanos 12.2.

Como mudar a mente? Alimentando-a com pensamentos que estejam de 
acordo com a Palavra de Deus e deixando de alimentá-la com pensamentos 
contrários a ele. Está escrito: Guardo a tua palavra no meu coração para 
não pecar contra ti, Salmo 119.11. A Palavra de Deus tem poder para mudar 
a nossa maneira de pensar. Sobre o poder da Palavra de Deus, o autor de 
Hebreus escreveu: A palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do 
que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo 
da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e 
pensamentos do coração delas, Hebreus 4.12.

2. A carne

O que é a carne? Nesse contexto, não se refere ao corpo humano, mas sim 
à _______________ tendenciosa ao pecado. A Bíblia Sagrada nos mostra o 
que é a carne em Gênesis 6.5: O Senhor viu que a perversidade do homem 
tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu 
coração era sempre e somente para o mal, NVI.

A carne é um inimigo interno que nos acompanha onde quer que estejamos. 
Está conosco desde quando fomos concebidos; afinal, fomos gerados em 
pecado, como declara o Salmo 51.5. Entretanto, quando nos convertemos 
a Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em nós. E, como carne e Espírito 
são duas forças opostas entre si, uma luta passa a ser travada dentro nós. 
Qual o alvo dessa luta? O controle de nossa vontade. Quando a vontade é 
dominada pela carne o resultado é o ______. Quando, contudo, é controlada 
pelo Espírito, é _________. Paulo escreveu sobre isso em Gálatas 5.16-25:

Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de 
vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa 
natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer 
é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês 
não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia 
vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana 
produz são bem conhecidas. Elas são: a imoralidade sexual, a impureza, as 
ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, 
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as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, 
as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito 
o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o Reino de Deus. Mas 
o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, 
a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas 
coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a 
natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. 
Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida!

Como vencer a carne? Paulo nos dá uma dica em Gálatas 6.7-8: Não se 
enganem: ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo 
que colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno 
colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse 
terreno colherá a vida eterna. Assim, para vencermos a carne, devemos 
usar de uma estratégia semelhante à usada na luta contra o mundo. 
Precisamos plantar no terreno do Espírito de Deus, alimentando nossa alma 
com a Palavra de Deus. Devemos nos alimentar com a leitura da Bíblia e de 
bons livros cristãos; com vídeos e músicas cristãs de boa qualidade; com 
amizades cristãs e conversas edificantes; com a participação na reunião de 
Célula, cultos e outros eventos cristãos. 

Por outro lado, também não devemos plantar no terreno da carne. Não 
devemos dar à nossa natureza humana pecaminosa o alimento oferecido 
por este mundo. Quando lemos, vemos, ouvimos e assistimos a conteúdos 
mundanos, alimentamos nossa mente com isso e, consequentemente, 
fortalecemos a nossa carne. Na luta entre carne e Espírito, vencerá aquele 
que alimentarmos mais e melhor.

3. O diabo

No texto de Efésios citado no início desta lição, o diabo é descrito como 
aquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora 
controla os que desobedecem a Deus, Efésios 2.2. O diabo é um ________ 
maligno que se opõe a Deus e a seus filhos. Outro nome dele é Satanás, que 
significa adversário. Jesus o descreveu da seguinte maneira: Desde a criação 
do mundo ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade porque nele 
não existe verdade. Quando o Diabo mente, está apenas fazendo o que é 
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o seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras, João 8.44.

Em Apocalipse 12.9, está escrito: O enorme dragão foi lançado fora do céu. 
Ele é aquela velha cobra, chamada Diabo ou Satanás, que leva todas as 
pessoas do mundo a pecar. O diabo ataca as pessoas do mundo e os filhos 
de Deus levando-os a pecar. Para tanto, ele faz uso de estratégias astutas, 
chamadas _________. Quanto a isso, o apóstolo Paulo nos alerta: Não dêem 
ao diabo oportunidade para tentar vocês, Efésios 4.27. O apóstolo Pedro 
também escreveu: Estejam alerta e fiquem vigiando porque o inimigo de 
vocês, o Diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém 
para devorar, 1Pedro 5.8.

Como vencer o diabo? Jesus venceu o diabo quando foi tentado por ele 
usando a _______ de Deus, conforme Mateus 4.1-11.  Podemos perceber, 
mais uma vez, como a Bíblia Sagrada é a grande arma que temos nas mãos 
nas lutas contra os inimigos da vida cristã. Nas três ocasiões em que foi 
tentado, Jesus contra-atacou dizendo: As Escrituras Sagradas afirmam, 
vv.4,7,10.

Além da Palavra de Deus, há outras armas que Deus nos disponibiliza para 
lutarmos contra o diabo. Paulo escreveu:

Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes 
contra as armadilhas do Diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres 
humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto 
é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente 
este mundo de escuridão. Por isso peguem agora a armadura que Deus 
lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês 
poderão resistir aos ataques do inimigo e, depois de lutarem até o fim, vocês 
continuarão firmes, sem recuar. Portanto, estejam preparados. Usem a 
verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça e calcem, como 
sapatos, a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a 
fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do 
Maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a 
espada que o Espírito Santo lhes dá, Efésios 6.11-17. 

Por fim, está escrito em Tiago 4.17: Obedeçam a Deus e enfrentem o Diabo, 
que ele fugirá de vocês.
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Madre Teresa de Calcutá foi uma das grandes personalidades do século 
XX. Destacou-se por se dedicar aos pobres e necessitados do mundo, 
especialmente aos da Índia. Em 1979, dada a relevância e grande impacto 
de seu trabalho, foi agraciada com o Prêmio Nobel da Paz. É um grande 
exemplo de abnegação e serviço às pessoas.

Jesus disse: É mais feliz quem dá do que quem recebe, Atos 20.35. Aos 
ouvidos egoístas de nossa sociedade, essa frase pode soar estranha. O 
que seria realmente melhor? Dar ou receber, por exemplo, um presente? 
Segundo Jesus, dar é melhor. Por quê? Duas razões, pelo menos, podem ser 
dadas para isso:

• Porque quem dá, pressupõe-se, está suprido para si e para compartilhar 
com outros. Ninguém pode dar o que não tem;

• Porque o ato de dar, até mesmo de acordo com a ciência, traz mais 
satisfação à alma, felicidade, do que o de receber.

Se uma pessoa só pode dar aquilo que já recebeu, o maior presente que ela 
poderia dar é o maior que poderia receber. E vice-versa. O maior presente 
que poderia receber seria o maior que ela poderia dar. Que presente é esse? 
O apóstolo João nos dá a resposta: Porque Deus amou o mundo tanto, que 
deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas 
tenha a vida eterna, João 3.16.

O maior presente que alguém poderia receber é a ________ pela fé em 
Jesus. Esse foi o grande presente que Deus Pai deu ao mundo por meio da 
morte de seu Filho.

Se já recebeu o grande presente de Deus Pai ao mundo, esse é o maior 
presente que você pode dar a alguém. E é isso que ele espera de você. 
O apóstolo Paulo escreveu: E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os 
outros também sejam amigos dele. A nossa mensagem é esta: Deus não 
leva em conta os pecados dos seres humanos e, por meio de Cristo, ele está 
fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a 
mensagem que fala da maneira como ele faz com que eles se tornem seus 
amigos, 2 Coríntios 5.18-19.
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Se a conversão a Cristo é uma grande alegria que um ser humano pode 
experimentar, levar uma pessoa a se converter a Cristo é uma alegria 
igual. É como a alegria de se gerar um filho. Note como Paulo se referiu 
a algumas pessoas que ele havia levado a Cristo: Meus queridos filhos, eu 
estou sofrendo por vocês, como uma mulher que tem dores de parto. E 
continuarei sofrendo até que Cristo esteja vivendo em vocês, Gálatas 4.19.

Se você é discípulo de Jesus, ele lhe deixou uma ordem: Portanto, vão 
a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, 
batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo 
e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. (...) Vão 
pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas, Mateus 
28.19-20; Marcos 16.15. Entretanto, você pode se perguntar: “Eu?! Mas eu 
acabei de me converter a Cristo! O que eu poderia dar às pessoas?!”

Você, que acabou de se converter a Cristo, tem algo muito especial para 
dar às pessoas: o seu __________ de conversão. Por isso, ensinamos e lhe 
pedimos na primeira lição desta série que escrevesse seu testemunho. 
Agora que você está para ser batizado e assim consolidar a sua fé em Cristo, 
está na hora de usá-lo para levar o Evangelho de Jesus de maneira viva e 
prática às pessoas que você conhece. Conforme o apóstolo Paulo escreveu, 
nós somos livros vivos; as pessoas deste mundo devem ler o Evangelho de 
Jesus Cristo por meio de nossa vida, 2 Coríntios 3.2-3.  

Foi isso que fez uma mulher da província da Samaria após ter um encontro 
com Jesus. O texto bíblico diz que a mulher deixou ali o seu pote, voltou 
até a cidade e disse a todas as pessoas: - Venham ver o homem que disse 
tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Muitas pessoas saíram 
da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. (...) Muitos samaritanos 
daquela cidade creram em Jesus porque a mulher tinha dito: ‘Ele me 
disse tudo o que eu tenho feito’. (...) E muitos outros creram por causa da 
mensagem dele. Eles diziam à mulher: - Agora não é mais por causa do 
que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos o ouvimos falar, 
João 4.28-30,39,41-42. Aquela mulher, que acabara de ter um encontro 
com Jesus, dispôs-se a compartilhar com outras pessoas a experiência que 
tivera e, por causa disso, muitos também puderam se encontrar com Cristo 
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e ter a vida transformada.

Além de seu testemunho de conversão, você pode também contar com 
alguns métodos para compartilhar a sua fé. Gostaríamos de apresentar-lhe 
um dos mais simples e inteligente deles. Chama-se “4 pontos”.

O kit dos “4 pontos” é formado por uma pulseira e três livretos. A pulseira, 
além de ser um acessório de moda, é para chamar a atenção das pessoas 
com quem você se encontrar e servir como guia na sua abordagem. Os 
livretos contêm explicações e versículos bíblicos sobre cada um dos “4 
pontos”. Use-os quando abordar alguém e deixe os livretos com ele ao final. 
Se quiser dar de presente também a pulseira, isso é válido.
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4 pontos chave
Podemos resumir o plano de salvação em quatro pontos chave:

DEUS ME AMA

EU PEQUEI

JESUS MORREU 
POR MIM

EU PRECISO DECIDIR 
VIVER PARA DEUS

Os quatro pontos são uma idéia geral ou um resumo 
de toda a Bíblia, e a primeira coisa que você precisa 
saber é que Deus é apaixonado por você! O seu amor 
é ilimitado e completamente incondicional. Não há 
nada que você possa fazer para que Ele o ame mais 
ou menos do que ele já o ama. Não há nada que 
Deus queira mais do que amá-lo e ser amado por 
você. (Salmo 100.5,  1 João 3.16)

Infelizmente, todos fomos separados do amor de 
Deus por algo que a Bíblia chama de pecado. De 
forma simples, pecado é escolher viver para nós 
mesmos em vez de viver para Deus. Nós pecamos 
quando ignoramos Deus, quebramos as suas leis e 
fazemos as coisas do nosso jeito. O pecado destrói 
relacionamentos com amigos, com a família e com 
Deus. A Bíblia fala que, na essência, o pecado gera a 
morte. (Isaías 59.2 e Romanos 6.23)

O terceiro ponto é provavelmente um dos fatos 
mais conhecidos da história da humanidade, mas é 
geralmente mal compreendido. A chave é entender 
que o salário do pecado é a morte. Todos pecamos e 
todos merecemos morrer. Mas Deus, que é tão cheio 
de misericórdia, o amou tanto que enviou Jesus 
para vir e morrer em seu lugar. Jesus morreu para 
que nós pudéssemos ter vida eterna ( 1 João 4.9-10, 
Romanos 5.8)

Deus fez tudo que é Possível para demonstrar como 
você é importante para ele. Agora é com você de-
cidir  o que você vai fazer. Deus está oferecendo-
lhe vida plena por toda a eternidade. Tudo que 
você precisa fazer é aceitar que você pecou, pedir 
perdão a Deus e decidir viver o resto da sua vida 
somente para Ele. A escolha é sua. (Deuteronômio 
30.19, 1 João 1.9)



 Orientações para o Batismo

• Para ser batizado, o candidato deverá estar apto em dois critérios:

1. Participação no curso Descubra, que tem por critério a tolerância de 
apenas uma aula/lição perdida. Caso perca alguma das lições com seu 
consolidador ou pastor de rede, participe das aulas oferecidas no prédio 
do CCM;

2. Preenchimento completo e entrega da Ficha de Batismo ao líder da 
Célula. Por preenchimento completo, entende-se: dados completos e 
foto 3x4. O parecer do líder será feito por ele mesmo. Essa ficha é a sua 
inscrição para o Batismo. Assim, não deixe de entregá-la à secretaria do 
CCm até às 18h da quinta-feira anterior ao Batismo. Ao fazer isso, você 
deverá apresentar a tabela de controle de participação nas lições, para a 
devida conferência

• O Culto de Batismo acontecerá em um sábado pré-agendado, às 10h, 
na Sede Campestre da Central. Planeje-se para estar lá às 9h30;

• Convide seus familiares, amigos e colegas para estarem presentes. 
Será uma excelente oportunidade evangelística;

• Ao chegar ao local, procure a secretaria do evento e apresente-se, 
para que a sua presença seja registrada;

• Para o batismo em si, leve uma roupa esportiva e colorida, com a qual 
você possa entrar na água e se molhar sem problemas;

• Quaisquer dúvidas, entre em contato com a Secretaria do CCM          
(3296-0787 ou ccm@ibcbh.com.br).


