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Confessar todos os pecados conhecidos em sua vida – 1 João 1.9 (ler
Salmos 66.18).

Pela fé, pedir ao Espírito Santo para enchê-lo e controlá-lo – 1 João
5.14,15 (ler Romanos 1.17).

Obedecer a Deus em cada momento, todos os dias – Atos 5.32.

CONCLUSÃOCONCLUSÃOCONCLUSÃOCONCLUSÃOCONCLUSÃO

O salvo tem o Espírito Santo no simbolismo de uma unção (1 Jo 2.20,27;
2 Co 1.21); um selo (2 Co 1.22; Ef 1.13); um penhor (2 Co 1.22; Ef 1.14);
um batismo (1 Co 12.13a); uma bebida (1 Co 12.13b; Jo 4.14; 7.37-39a).

Devemos obedecer àquele que disse: “Ide por todo o mundo e pregai o
evangelho a toda criatura” (Mc 16.15). Devemos amar a Sua Palavra,
pois por ela somos santificados (Jo 17.17).

Temos de trabalhar em Sua seara, confiantes e alegres, porque Ele está
operando em nós (Fp 1.6; 2.13). A verdade é que não falta dom ao crente
(1 Co 1.7). O Espírito Santo nos capacita para o serviço de Cristo, quando
ele faz com que exercitemos o dom que nos concedeu (1 Co 12.4-6).

Obedeçamos a Deus pelas indicações de Sua Palavra, e o resultado será o
fruto daquele que opera em nós a vontade de Deus (Gl 5.22-26).

APLICAÇÃOAPLICAÇÃOAPLICAÇÃOAPLICAÇÃOAPLICAÇÃO

Orar silenciosamente.

Pedir ao Espírito Santo que revele qualquer pecado na vida.

Confessar todos os pecados que Ele trouxer à mente.

Consagrar  a vida e obedecer a Jesus.

Fazer isso diariamente.

AnotaçõesAnotaçõesAnotaçõesAnotaçõesAnotações
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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II. O PIONEIR O PIONEIR O PIONEIR O PIONEIR O PIONEIRO E O E O E O E O E A ORAÇÃOA ORAÇÃOA ORAÇÃOA ORAÇÃOA ORAÇÃO

INTRINTRINTRINTRINTRODUÇÃOODUÇÃOODUÇÃOODUÇÃOODUÇÃO

É impossível alguém ser um discípulo de Jesus Cristo, a menos que
seja uma pessoa de oração. O pioneiro deve estar determinado a ter
seu tempo a sós com Deus como uma prioridade em sua vida, a fim
de conhecê-lo e permanecer em Seus caminhos produzindo fruto.

Sabemos quem somos realmente quando estamos sozinhos e ninguém
está nos olhando. Nossa verdadeira personalidade é revelada quando
estamos na nossa privacidade. Durante nosso tempo a sós com Deus,
somente Ele está nos observando.

Vamos observar oito aspectos da oração que podem ser praticados
durante o tempo a sós com Deussós com Deussós com Deussós com Deussós com Deus.

1. ADORAR A DEUS ADORAR A DEUS ADORAR A DEUS ADORAR A DEUS ADORAR A DEUS

A Bíblia diz, em Salmos 48.1 “Grande é o Senhor e mui digno de ser
louvado (...).” Salmos 34.1-3 diz: “Bendirei ao Senhor em todo o tempo;
o seu louvor estará continuamente na minha boca. No Senhor se gloria
a minha alma; ouçam-no os mansos  e se alegrem.  Engrandecei ao
Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome.”

Nós louvamos a Deus nos cultos da igreja aos domingos. Mas, e no
tempo a sós com Ele entre segunda-feira e sábado? A Bíblia diz, em
Salmos 22.3: “Contudo tu és santo, entronizado sobre os louvores de
Israel.”

O que é adoração? Adoração é louvar a Deus pelo que Ele é. Gratidão
é agradecer a Deus o que Ele fez por nós. Adoração é louvar o caráter e
os atributos de Deus.

Para adorar a Deus, biblicamente, o homem deve usar sua mentementementementemente, sua
vvvvvontadeontadeontadeontadeontade e suas emoçõesemoçõesemoçõesemoçõesemoções. Não é errado expressar emoções no culto, quando
se está adorando ao Senhor. Dizer que isso é errado é a mesma coisa que
dizer que alguém não pode usar sua mente ou sua vontade. Isto é absurdo!
O homem tem um corpo, uma alma (sua mente, vontade e emoções) e um
espírito (1 Ts 5.23).

Mas, há uma grande diferença entre emoção e emocionalismo.
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Emocionalismo é perder o controle de suas emoções. Se isto
acontecer, o culto extrapola os limites da Bíblia. A Bíblia não proíbe
o uso de suas emoções no culto, mas ela é contrária ao
emocionalismo!

Como adorar a Deus no tempo a sós com Ele? Algumas sugestões:

A. Cantar hinos a Deus usando o Cantor Cristão ou o HinárioCantar hinos a Deus usando o Cantor Cristão ou o HinárioCantar hinos a Deus usando o Cantor Cristão ou o HinárioCantar hinos a Deus usando o Cantor Cristão ou o HinárioCantar hinos a Deus usando o Cantor Cristão ou o Hinário.
Se há outras pessoas no recinto, pode-se ler mentalmente a
letra do hino a Deus. Por exemplo: o hino  “Santo” (09 do
Cantor Cristão) é um grande hino de adoração.

Ler a primeira estrofe, fazer uma pausa, pensar e meditar no
significado das palavras. Louvar a Deus baseando-se nessa
estrofe. Depois disto, ler a segunda estrofe e fazer a mesma
coisa até o final do hino. No índice por assuntos do Cantor
Cristão há uma lista de hinos de adoração.

B. Cantar ou ler cânticos espirituaisCantar ou ler cânticos espirituaisCantar ou ler cânticos espirituaisCantar ou ler cânticos espirituaisCantar ou ler cânticos espirituais. A Bíblia diz, em Efésios
5.19-20: “(...) falando entre vós em salmos, e hinos, e cânticos
espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso
coração.” Deve-se ter certeza de que o cântico espiritual é
biblicamente correto. Em outras palavras, ter certeza de que os
cânticos espirituais utilizados não contêm doutrinas falsas.

C. Ler as passaLer as passaLer as passaLer as passaLer as passagggggens e orens e orens e orens e orens e orações da Bíbações da Bíbações da Bíbações da Bíbações da Bíblia a Deus e perlia a Deus e perlia a Deus e perlia a Deus e perlia a Deus e personalizarsonalizarsonalizarsonalizarsonalizar
cada vcada vcada vcada vcada vererererersososososo..... Salmos 8.1 afirma: “Ó Senhor, Senhor nosso, quão
admirável é o teu nome em toda a terra, tu que puseste a tua
glória acima dos céus.”

Para personalizar este verso, pode-se substituir o nome. Por
exemplo: “Ó Senhor, Senhor ‘meu’, quão admirável é o teu
nome em toda a terra, tu que puseste a tua glória acima dos
céus.” Ler cada versículo como  está escrito e depois fazer
nova leitura, personalizando o verso, em adoração a Deus.

Alguns capítulos adequados são: Salmos 8, 9, 19, 24, 65, 92,
104, 139. As orações de Jesus e do apóstolo Paulo e vários
capítulos no livro de Apocalipse, entre eles o 4 e o 5, também
são muito úteis. Pode-se ainda procurar referências bíblicas
contendo a palavra louvor em uma Concordância Bíblica.

O louvor é muito importante para o crescimento espiritual de
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nossas vidas. Leia Apocalipse 4 e 5 para entender o que faremos
no céu.

2. CONFESSAR OS PECADOS. CONFESSAR OS PECADOS. CONFESSAR OS PECADOS. CONFESSAR OS PECADOS. CONFESSAR OS PECADOS

Não é necessário usar muito tempo em confissão. Ao se cometer um
pecado, o Espírito Santo age na hora falando à consciência do
pecador. Este deve ser confessado nesse exato  momento. A Bíblia
diz, em 1 João 1.9: “Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e
justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.”

Durante o momento a sós com Deus, talvez Ele traga à sua mente
pecados recentes. Pode ser uma sentimento nada generoso em relação a
alguma pessoa, raiva ou amargura contra alguém. Neste caso, deve-se
confessar todos os pecados do coração.

3. AGRADECER A DEUS AGRADECER A DEUS AGRADECER A DEUS AGRADECER A DEUS AGRADECER A DEUS

A Bíblia assevera, em Filipenses 4.6: “Não andeis ansiosos por coisa
alguma; antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de
Deus pela oração e súplica com ação de graças.”

Gratidão é agradecer a Deus as suas ações. Por exemplo: “Agradeço ao
Senhor minha saúde, minha alimentação, meu emprego.”

4.  OUVIR   OUVIR   OUVIR   OUVIR   OUVIR A A A A A VVVVVOZ DO SENHOROZ DO SENHOROZ DO SENHOROZ DO SENHOROZ DO SENHOR

A Bíblia diz, em Salmos 62.5: “Ó minha alma, espera selenciosa  somente
em Deus, porque dele vem a minha esperança.” Salmos 46.10 diz:
“Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus (...).”

Como ouvir a voz do Senhor?

Deus se utiliza principalmente de dois importantes elementos para falar
aos crentes diariamente: o Espírito Santo e a sua Palavra. Romanos 10.17
diz: “Logo a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus.”

A Bíblia é uma carta amorosa de Deus. O desejo de Deus é falar,  cada
dia, usando a sua Palavra, por meio  do Espírito Santo. Alguns princípios
para se ouvir a voz do Senhor:

A.  Começar a ler um li  Começar a ler um li  Começar a ler um li  Começar a ler um li  Começar a ler um livrvrvrvrvro da Bíbo da Bíbo da Bíbo da Bíbo da Bíblia.lia.lia.lia.lia.
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Sugerimos começar com o livro de Efésios.

B. PPPPPedir a Deus paredir a Deus paredir a Deus paredir a Deus paredir a Deus para mostra mostra mostra mostra mostrar as var as var as var as var as verererererdades espirituais em cadadades espirituais em cadadades espirituais em cadadades espirituais em cadadades espirituais em cada
vvvvvererererersículo ou cada parágsículo ou cada parágsículo ou cada parágsículo ou cada parágsículo ou cada parágrrrrrafafafafafooooo.....

Por exemplo, Efésios 1.1 diz: “Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela
vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, e fiéis em Cristo
Jesus.”

Quais as verdades espirituais neste texto?

a) Paulo é um crente e um apóstolo de Jesus Cristo pela vontade
de Deus.

b) A palavra “santos” aplica-se aos crentes de Éfeso.

c) Estes crentes foram fiéis a Cristo Jesus.

C. PPPPPererererersonalizar cada vsonalizar cada vsonalizar cada vsonalizar cada vsonalizar cada verererererdade espiritual.dade espiritual.dade espiritual.dade espiritual.dade espiritual.

Deus está falando com o leitor por meio destas verdades. Por
exemplo: Deus está me dizendo três verdades em Efésios 1.1:

a) Thomas, você é um discípulo de Jesus Cristo pela minha vontade.

b) Thomas, você é um santo em Belo Horizonte.

c) Thomas, Eu gostaria que você fosse fiel a Cristo Jesus.

5. PARAFRASEAR PARAFRASEAR PARAFRASEAR PARAFRASEAR PARAFRASEAR A PA PA PA PA PALAALAALAALAALAVRA DE DEUSVRA DE DEUSVRA DE DEUSVRA DE DEUSVRA DE DEUS

O pioneiro pode utilizar um versículo para fazer sua oração. Com base,
por exemplo, em Efésios 1.1, pode dizer: “Meu pai, meu Deus, agradeço
ao Senhor porque o Senhor me chamou para ser um discípulo de Jesus
Cristo. Agradeço ao Senhor porque sou um santo do Senhor - uma pessoa
separada por Ti. Meu Pai, meu desejo é ser uma pessoa fiel a Cristo. Em
nome de Jesus, Amém!

Depois que fizer isto, deve-se ler o próximo verso e fazer a mesma coisa.

6. INTERINTERINTERINTERINTERCEDERCEDERCEDERCEDERCEDER

A Bíblia diz, em Efésios 6.18: “(...) com toda a oração e súplica orando
em todo o tempo no Espírito, e, para o mesmo fim, vigiando com toda
a perseverança e súplica, por todos os santos.”
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Intercessão é a oração por outras pessoas. Costuma haver uma página
branca no fim da Bíblia. Nesta página, dividida em colunas, ou num
caderno, faça uma lista das pessoas pelas quais deve orar diariamente.

Por exemplo: Sob a expressão Orações Diárias, devem ser listados o
cônjuge, os filhos, o pai, a mãe, os irmãos, etc.

Na página ou coluna seguinte, escreva Domingo. Sob esta palavra,
faça uma lista, incluindo o pastor e a esposa, o professor da Escola
Dominical e alunos da classe.

Na página ou coluna seguinte, escreva Segunda-feira. Nessa lista,
coloque os nomes das pessoas da família e amigos.

Na página ou coluna seguinte, escreva Terça-feira. Nessa lista, ponha
os nomes das pessoas perdidas que você conhece.

Na página ou coluna seguinte, escreva Quarta-feira. Nessa lista, inclua
os nomes dos missionários, líderes da Convenção e outros líderes da
igreja.

Na página ou coluna seguinte, escreva Quinta-feira. Nessa lista, ponha
os nomes dos governantes do país. A Primeira Epístola a Timóteo
2.1-2 diz: “Exorto,  pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações,
intercessões, e ações de graças por todos os homens, pelos reis, e por
todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida
tranqüila e sossegada, em toda a piedade e honestidade.”

Na página ou coluna seguinte, escreva  Sexta-feira. Nessa lista,
coloque os nomes das pessoas que estão afastadas da igreja e outras
pessoas perdidas.

Na página ou coluna seguinte, escreva Sábado. Nessa lista, escreva
os nomes das pessoas amigas, outros membros da igreja e vários
projetos especiais em que a igreja esteja envolvida.

Se o pioneiro fizer isto, orará por muitas pessoas cada dia da semana.
Alguns pensam que o capítulo 16 de Romanos é uma lista de oração
de Paulo pelos crentes em Roma.

7. MEDITMEDITMEDITMEDITMEDITARARARARAR
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A Bíblia diz, em Josué 1.8: “Não se aparte de tua boca o livro desta lei,
antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme
tudo quanto nele está escrito; porque então farás prosperar o teu caminho,
e serás bem-sucedido.”

Este verso diz que aquele que medita na Palavra de Deus, dia e noite,
tem a vida transformada. Romanos 8.29 afirma que o propósito de
Deus é fazer o pioneiro conforme à imagem de Jesus Cristo. O
resultado disto é a prosperidade no caminho e o sucesso na vida.
Entretanto, como podemos meditar na Palavra de Deus dia e noite?
Como meditar quando se está dormindo?

A. Escolher um versículo da Bíblia por semana.

B. Ler o versículo no seu contexto.

C. Pedir a Deus que mostre uma verdade espiritual no versículo
escolhido.

D. Personalizar o versículo em uma oração.

E. Escrever o versículo em um cartão, incluindo a referência.

F. Durante o dia, ler o versículo várias vezes. Pode-se fazer isso
quando estiver em uma fila ou no período a sós com Deus. Fazer
isso pelo menos cinco vezes por dia.

G. A última coisa a fazer em cada noite é ler o versículo, a fim de
que ele fique gravado no subconsciente.

8. SUPLICARSUPLICARSUPLICARSUPLICARSUPLICAR

A Bíblia diz, em Hebreus 4.16: “Cheguemo-nos, pois, confiadamente
ao trono da graça, para que recebamos  misericórdia e achemos graça,
a fim de sermos socorridos no momento oportuno.”

Súplica é fazer os próprios pedidos a Deus.

AnotaçõesAnotaçõesAnotaçõesAnotaçõesAnotações

___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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III. O PIONEIR O PIONEIR O PIONEIR O PIONEIR O PIONEIRO E O E O E O E O E A SALA SALA SALA SALA SALVVVVVAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO

Somos produtos de nossas crenças. A crença precede as ações. Mateus
12.34 diz: “(...) pois do que há em abundância no coração, disso fala a
boca.”

O pioneiro deve ter a teologia do Novo Testamento. O que o pioneiro
crê sobre a Bíblia, a salvação, o ministério e a igreja é muito importante.
Sua crença a respeito da salvação é refletida em sua mensagem.

A maioria dos crentes, pastores, missionários não sabe responder a
algumas perguntas básicas da Bíblia corretamente.

Exemplificando:

1. O que é evangelho? (escrever a lápis)
____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Para encontrar a única definição de evangelho na Bíblia, leia 1 Coríntios
15.1-4. Isso é o evangelho pleno!

2. O que é vida eterna? (escrever a lápis)
_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Para encontrar a única definição de vida eterna na Bíblia, leia João 17.3.

É muito importante que o pioneiro entenda claramente o que é salvação, de
acordo com o Novo Testamento. Cada ano, muitas pessoas são excluídas da
igreja. Por quê? Antes do seu batismo, elas completaram estudos especiais a
respeito das doutrinas. Elas foram examinadas pela igreja. Por quê?

Muitas não foram salvas no início. Elas foram à frente durante um apelo,
mas não foram aconselhadas. Quando elas foram à frente, foram
cumprimentadas pelo pastor e orientadas a se acomodarem no primeiro
banco. Depois veio uma secretária, sentou-se ao lado delas e escreveu
seus nomes numa ficha. Mais tarde, foram convidadas a participar de
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uma classe de doutrina, e muitas nunca realmente encontraram Jesus
Cristo. Quando foram à frente, estavam procurando Jesus, mas, em lugar
de recebê-lo, elas receberam uma ficha.

Desde que uma igreja do Novo Testamento é composta por pessoas
salvas, a doutrina do pioneiro sobre salvação é fundamental em seu
trabalho. O pioneiro não tem nenhuma tarefa, a menos que ele creia que
as pessoas sem Cristo estão perdidas eternamente e estão indo para o
inferno por toda a eternidade. Ele também deve entender que uma pessoa
sem Cristo está separada de Deus e tem uma vida cheia de tensão, solidão,
medo e culpa.

Um fator  muito importante é a doutrina do julgamento. Em muitas
culturas do mundo, o espiritismo se acha entranhado e a doutrina da
reencarnação é largamente aceita. Essa doutrina é promovida pela
televisão a cada dia, em novelas e outros programas. Jesus nos ensinou
sobre a ressurreição. Hebreus 9.27 diz: “(...) aos homens está ordenado
morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo.”

Lucas 19.10 nos dá conta que Jesus veio  buscar e salvar o perdido.
Essa também é a tarefa do pioneiro. As pessoas estarão perdidas se
dependerem de outras coisas para sua salvação, à exceção de Jesus.
Gálatas 2.16 registra: “Sabendo, contudo, que o homem não é
justificado por obras da lei, mas, sim, pela fé em Cristo Jesus, temos
também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em
Cristo, e não por obras da lei; pois por obras da lei nenhuma carne será
justificada.”

Assim como é importante para o pioneiro ter consciência de que os
não-crentes estão perdidos, é também importante para as pessoas
perdidas verem a si mesmas como perdidas. Nós não queremos
contemplar decisões, mas fazer discípulos, integrar os novos convertidos,
treinar os líderes locais e organizar uma igreja auto-sustentada,
autogovernada e autopropagadora.

Portanto, é muito importante que uma pessoa entenda de maneira bem
clara o que ela deve fazer para ser salva. Uma pessoa não é salva até que
se arrependa e confie em Jesus. O pioneiro deve fazer tudo para garantir
que os interessados entendam sua condição de perdidos e conheçam o
que devem fazer para receber a Cristo.
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PrimeirPrimeirPrimeirPrimeirPrimeirooooo,,,,, essa pessoa deve arrepender-se dos seus pecados. O que é
arrependimento? A palavra arrepender-se significa dar meia-volta na vida em
direção a Jesus Cristo, mudar de mente (idéia). Mudar de mente sobre seus
pecados e sobre Jesus significa o reconhecimento de uma vida centrada no
Eu, o desejo de que Jesus passe a controlá-la e a disposição para mudar de
conduta. Arrependimento é abandonar pecados e entregar a vida a Cristo.

SeSeSeSeSegundogundogundogundogundo,,,,, essa pessoa deve depositar sua fé em Cristo como seu único
Senhor, Salvador e Mediador. Isso quer dizer mais do que crer
mentalmente nos fatos sobre Cristo Jesus. A Bíblia diz, em Tiago 2.19,
que os demônios crêem nos fatos sobre Jesus.

A palavra fé ou crer, no grego, é pistis e quer dizer que o evangelizado tem
que entregar a vida a Cristo, para que possa ser um com Ele. Qualquer
coisa menos do que isso não é fé real. O problema no Brasil é que todo
mundo crê em Jesus Cristo. Mas a maioria das pessoas só crê em Jesus
Cristo conforme suas próprias mentes. Nosso trabalho é mostrar a essas
pessoas a diferença entre a fé real, que salva, e a falsa.

A fé real, que salva, deixa de pôr sua confiança em outras coisas para a
salvação. Por exemplo: uma pessoa precisa deixar de confiar em suas boas
obras, em sua vida exemplar, na virgem Maria, nos anjos e santos, e confiar
somente em Jesus Cristo como seu único Mediador, Salvador e Senhor.

O conceito de salvação que não trata do pecado, arrependimento e fé
corretamente produzirá um grupo religioso, mas não uma igreja
verdadeira. Finalmente, cada pioneiro deve ser guiado pelo Espírito Santo
porque Ele é aquele que convence uma pessoa perdida de seus pecados.
O Espírito Santo é mais livre para trabalhar quando o pioneiro prega o
evangelho corretamente.

AnotaçõesAnotaçõesAnotaçõesAnotaçõesAnotações

_____________________________________________________________
____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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IV. O PIONEIR O PIONEIR O PIONEIR O PIONEIR O PIONEIRO E O O E O O E O O E O O E O TESTEMUNHO PESSOTESTEMUNHO PESSOTESTEMUNHO PESSOTESTEMUNHO PESSOTESTEMUNHO PESSOALALALALAL

O propósito do testemunho é compartilhar a experiência pessoal.
Alguém pode argumentar contra o que aconteceu a terceiros, mas
é difícil argumentar contra a experiência da pessoa com quem se
fala.

Em Atos 22.1-16 e 26.9-23, o apóstolo Paulo conta a história de sua vida
antes de aceitar a Cristo e como O encontrou.

1. REGRAS REGRAS REGRAS REGRAS REGRAS A RESPEITA RESPEITA RESPEITA RESPEITA RESPEITO DE COMO COMPO DE COMO COMPO DE COMO COMPO DE COMO COMPO DE COMO COMPARARARARARTILHAR OTILHAR OTILHAR OTILHAR OTILHAR O
TESTEMUNHO:TESTEMUNHO:TESTEMUNHO:TESTEMUNHO:TESTEMUNHO:

A. Ser breve (no máximo dois minutos).

B. Lembrar-se do propósito de ajudar a pessoa perdida a entender
como o pioneiro encontrou a Cristo. O evangelho será
compartilhado mais tarde.

C. Não pregar um sermão.

D. Não compartilhar o plano de salvação nesse momento.

E. Não fazer apelo.

F. Não usar termos desconhecidos ou jargões religiosos. Por
exemplo: “Eu assisti a uma campanha na igreja e fui à frente.”
Um não-crente não entende o que quer dizer “fui à frente” ou
“fui batizado”. É melhor dizer: “Numa noite, eu recebi a Cristo
em meu coração” ou “Eu aceitei a Cristo como meu único
Salvador e Mediador.”

G. Usar vários versículos, se houver necessidade.

H. Escrever o testemunho em, no máximo, 250 palavras.

I. Concluir o testemunho com estas duas frases:

a) Agora eu tenho certeza da vida eterna.

b) Deixe-me explicar, pela Bíblia, como você pode ter a certeza
da vida eterna.

2. TESTEMUNHO TESTEMUNHO TESTEMUNHO TESTEMUNHO TESTEMUNHO

Para escrever o testemunho, as seguintes perguntas devem ser
respondidas:
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A. Como era minha vida antes de receber a Jesus? Falar sobre religião,
    atitudes, estilo de vida e pecados. (Atos 22.1-5 e 26.4-11)

_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________

B . Como eu percebi que precisava aceitar a Cristo? (Atos 22.6-8 e 26.12-15)

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

C. Onde e como eu aceitei a Cristo? (Atos 22.6-8 e 26.12-15)
____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________

D. Como é minha vida desde que aceitei a Cristo? (Atos 22.10-21 e
    26.19-23)
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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E. Conclusão:

– Agora eu tenho certeza da vida eterna.

– Deixe-me explicar, pela Bíblia, como você também pode ter certeza
da vida eterna.

Anotações

___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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V. O PIONEIRO PIONEIRO PIONEIRO PIONEIRO PIONEIRO E O EVO E O EVO E O EVO E O EVO E O EVANGELISMO PESSOANGELISMO PESSOANGELISMO PESSOANGELISMO PESSOANGELISMO PESSOALALALALAL

INTRINTRINTRINTRINTRODUÇÃOODUÇÃOODUÇÃOODUÇÃOODUÇÃO

Este método deve ser utilizado quando não for possível realizar os estudos
bíblicos e esta for a única oportunidade para compartilhar o evangelho.

1.  S  S  S  S  Seis objetieis objetieis objetieis objetieis objetivvvvvos da visitaos da visitaos da visitaos da visitaos da visita:::::

A. Tentar fazer o não-crente gostar do pioneiro e ter confiança nele.

B. Identificar sua condição espiritual. Fazer a seguinte pergunta: O
senhor tem certeza de que irá para o céu se morrer hoje?

C. Explicar o plano de salvação.

D. Fazer o apelo para a pessoa se decidir por Cristo.

E. Convidá-lo a estar presente na próxima reunião de estudo bíblico.

F. Deixar “a porta aberta” para uma outra visita.

Nem todo mundo  aceitará a Cristo, mas é muito importante desenvolver
um bom relacionamento com as pessoas.

2.  Q  Q  Q  Q  Quando não se deuando não se deuando não se deuando não se deuando não se devvvvve entre entre entre entre entrar no larar no larar no larar no larar no lar

A. Quando a família estiver reunida.

B. Quando a casa estiver cheia de outras visitas. Simplesmente dizer:
“Eu posso voltar no próximo domingo.”

C. Quando a família estiver preparando-se para sair.

3. C C C C Como desligomo desligomo desligomo desligomo desligar a telear a telear a telear a telear a televisãovisãovisãovisãovisão

Se a pessoa está assistindo à última parte do jogo de futebol, talvez seja
melhor esperar até o fim ou voltar outra hora.

Porém, na maioria das vezes, deve-se falar com ela sobre vários assuntos.
Se estiver mais interessada no pioneiro do que na televisão, pode-se pedir
para abaixar o volume do aparelho.

Não desligá-lo sem  permissão.

4.  A  A  A  A  As responsabilidades da equipe (caso o pioneiro a tenha)s responsabilidades da equipe (caso o pioneiro a tenha)s responsabilidades da equipe (caso o pioneiro a tenha)s responsabilidades da equipe (caso o pioneiro a tenha)s responsabilidades da equipe (caso o pioneiro a tenha)
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A. O líder da equipe compartilhará o evangelho.

B. Os outros servirão como acompanhantes silenciosos.

5.  A  A  A  A  As responsabilidades dos acompanhantess responsabilidades dos acompanhantess responsabilidades dos acompanhantess responsabilidades dos acompanhantess responsabilidades dos acompanhantes

A. Participam na primeira parte da conversação.

B. Podem compartilhar seus próprios testemunhos. (Isso será
planejado pelo líder.)

C. Podem compartilhar na apresentação do plano de salvação. (Isso
também será planejado pelo líder.)

D. Podem ajudar cuidando do bebê ou de uma criança pequena.

F. Podem ganhar outras vidas que residem na mesma casa.

6.  C  C  C  C  Como entrar no laromo entrar no laromo entrar no laromo entrar no laromo entrar no lar

A. A primeira coisa que se faz é a apresentação da equipe pelo
líder. Ele apresentará cada membro da equipe, identificando sua
igreja e pedindo licença para entrar. Exemplo: Boa noite! Meu
nome é João, e ela é Maria. Estamos visitando várias pessoas
na comunidade. Somos batistas. Podemos entrar por alguns
minutos?

B. A segunda coisa a fazer é escolher os lugares certos para se
sentarem. O membro da equipe que apresentará o evangelho
deve sentar-se mais perto da pessoa. Isto facilitará no seguinte:

a) ter contato visual com a pessoa

b) ter uma conversação normal

c) ler cada versículo com a pessoa

C. A terceira coisa é falar à pessoa a respeito dos assuntos de seu
interesse. UM PRINCÍPIO: saber ouvi-lo no início fará com que
o pioneiro ganhe o direito de ser também ouvido depois.

7. UUUUUm guia para a introduçãom guia para a introduçãom guia para a introduçãom guia para a introduçãom guia para a introdução

O guia do pioneiro será a sigla FFFFF.I.E.L..I.E.L..I.E.L..I.E.L..I.E.L., que consta dos passos seguintes:

A. FFFFFamíliaamíliaamíliaamíliaamília

Para iniciar uma conversa, um bom assunto é a família, visto
ser um ponto comum à grande maioria. O pioneiro pode falar
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a respeito da sua própria família perguntando sobre a do não-
crente. Por exemplo:

–  Quantos filhos o senhor tem?

–  Três.

– Eu também. Meus filhos têm 8, 10 e 16 anos. Quantos anos
têm os seus?

B.  Inter  Inter  Inter  Inter  Interessesessesessesessesesses

– Onde o senhor trabalha? Que tipo de firma é? O que o senhor
faz lá?

C.  Experiência R Experiência R Experiência R Experiência R Experiência Religiosaeligiosaeligiosaeligiosaeligiosa

– Qual é a  igreja que o senhor costuma freqüentar?

D. LeLeLeLeLevvvvvantamento Espiritualantamento Espiritualantamento Espiritualantamento Espiritualantamento Espiritual

– Deixe-me fazer-lhe uma pergunta: “Se você morresse hoje,
tem certeza de que iria para o céu?” (Memorizar bem esta
pergunta.) Se ele não responder corretamente, continuar
dando o seu testemunho ou compartilhando o evangelho.
Se ele responder “Tenho certeza”, fazer esta pergunta:
“Suponha que você estivesse diante de Deus, neste
momento, e Ele lhe perguntasse: “Por que deveria deixá-lo
entrar no meu céu?” O que você diria? (Memorizar bem
esta parte.) Se ele responder errado, continuar a falar do
evangelho para ele.

8.     TTTTTestemestemestemestemestemunho (opcional)unho (opcional)unho (opcional)unho (opcional)unho (opcional)

Depois de fazer essas perguntas, o pioneiro dará o seu testemunho
ou pedirá a um outro membro da equipe para fazê-lo.  O líder dirá:
“Maria, por favor, compartilhe seu testemunho de como recebeu
Jesus Cristo e a vida eterna.”

Depois do testemunho, o líder da equipe dará continuidade ao
processo de evangelização.

9. P P P P Pererererermissãomissãomissãomissãomissão

O pioneiro precisa pedir permissão antes de continuar. A seguinte
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pergunta poderá ser feita: Deixe-me, por favor, explicar-lhe pela
Bíblia como você também pode ter a vida eterna?

Isto é importante: respeitar a pessoa.

10. O  O  O  O  O plano de salvplano de salvplano de salvplano de salvplano de salvaçãoaçãoaçãoaçãoação

Utilizar o folheto Como Ter a Vida Eterna ou outro de teor  evangelístico
que tenha o plano claro e completo.

AnotaçõesAnotaçõesAnotaçõesAnotaçõesAnotações

___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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COMO COMO COMO COMO COMO TER TER TER TER TER A A A A A VIDVIDVIDVIDVIDA ETERNA ETERNA ETERNA ETERNA ETERNAAAAA

Se você morresse hoje, tem certeza de que iria para o céu? Suponha que
você estivesse diante de Deus, neste momento, e Ele lhe perguntasse:
“Por que deveria deixá-lo entrar no meu Céu?” O que você diria?

Bem, vamos ver como você pode ter certeza de possuir a vida eterna, de
acordo com  a Bíblia.

1. O propósito de Deus para a sua vida O propósito de Deus para a sua vida O propósito de Deus para a sua vida O propósito de Deus para a sua vida O propósito de Deus para a sua vida

A Bíblia diz, em I João 5.13: “Estas coisas vos escrevo, a vós que
credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida
eterna.” O propósito deste verso é mostrar que o Senhor Deus  quer dar-
lhe a certeza da vida eterna, e isso porque o ama muito. A vida eterna é:

a) Conhecer Jesus Cristo e ter Sua paz em seu coração agora mesmo.
(João 17.3)

b) Viver com Jesus Cristo no Céu, por toda a eternidade, depois que
você morrer. (João 14.1-3)

De acordo com a Bíblia, hoje mesmo você pode ter certeza da vida
eterna.
2.  A sua necessidade  A sua necessidade  A sua necessidade  A sua necessidade  A sua necessidade
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A Bíblia diz, em Romanos 3.23: “Porque todos pecaram e separados
estão da glória de Deus.” O propósito deste verso é mostrar que somos
todos pecadores.

O pecado é desobediência contra Deus. Por exemplo, todos nós já
sentimos ira, inveja, cobiça, mentimos, fomos egoístas, orgulhosos, etc.
Você reconhece que já cometeu pecados?

A Bíblia diz, em Romanos 6.23: “Porque o salário do pecado é a
morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus,
nosso Senhor.”

O propósito deste verso é mostrar que todos merecemos a morte e o
inferno por causa do pecado. Morte significa a separação de Deus, de duas
maneiras.

Em primeiro lugar, morte é estar separado de Deus agora, nesta vida. É
uma vida sem alegria, sem paz e certeza da vida eterna, isto é, uma vida
sem Jesus no coração. Isso resulta em um coração vazio e inseguro.

Em segundo lugar, morte é a eterna separação de Deus, no inferno,
isto é, uma vida sem Cristo durante toda a eternidade.

De acordo com a Bíblia, nós merecemos a morte por causa do pecado
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em nossa vida.

3. A prA prA prA prA prooooovidência de Deusvidência de Deusvidência de Deusvidência de Deusvidência de Deus

A Bíblia diz, em Romanos 5.8, que “Deus prova o seu amor para
conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores”. O
propósito deste verso é mostrar que Deus nos ama tanto que entregou
Jesus Cristo, Seu único Filho, para ser castigado, julgado e condenado à
morte de cruz para pagar o preço do pecado em nosso lugar, mesmo
sem nunca ter pecado. A morte de Jesus foi o único sacrifício suficiente
para livrar o homem da culpa do pecado.

Muita gente está-se apegando a qualquer coisa para chegar a Deus:
mormormormormoralidadealidadealidadealidadealidade,,,,, boas obr boas obr boas obr boas obr boas obrasasasasas,,,,, cultos cultos cultos cultos cultos,,,,, missas missas missas missas missas,,,,, r r r r reeeeezas a santoszas a santoszas a santoszas a santoszas a santos,,,,, r r r r reencareencareencareencareencarnaçãonaçãonaçãonaçãonação.....

Esses esforços não têm nenhum poder para purificar o homem de
seus pecados. O único meio de chegar a Deus é através de Jesus Cristo.

Depois de Jesus Cristo ter morrido na cruz por nossos pecados, Ele
ressuscitou da morte, vencendo a morte. Você crê que Jesus Cristo é o
seu único Senhor, Salvador e Mediador?

4.  A sua resposta A sua resposta A sua resposta A sua resposta A sua resposta

A Bíblia diz, em Romanos 10.9,10: “Porque, se com a tua boca
confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o
ressuscitou dentre os mortos, serás salvo; pois é com o coração que se
crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação.” O
propósito deste verso é mostrar que, para receber Jesus, você precisa
arrepender-se dos seus pecados e colocar a sua fé n’Ele como seu único
Senhor, Salvador e Mediador.
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Esse verso ainda diz que, para receber Jesus, você precisa confessar a
Cristo como seu único Senhor. Você precisa abandonar os seus pecados
e dar meia-volta na sua vida, em direção a Jesus. Isso significa que você
precisa deixar de confiar em outras coisas como  moralidade, boas obras,
cultos, missas, rezas a santos, reencarnação, e confiar somentesomentesomentesomentesomente em Jesus
Cristo, como seu único Salvador.

Você está pronto para deixar de confiar em outras coisas e entregar
sua vida a Cristo agora?

A Bíblia diz, em Romanos 10.13: “Porque todo aquele que invocar o
nome do Senhor será salvo”. O propósito deste verso é mostrar que
qualquer pessoa que invocar o nome de Jesus será salva. Isso quer dizer
que você pode aceitar a Jesus agora mesmo em seu coração, pela fé.

Você está pronto a entregar-se a Jesus e pedir-lhe que entre em sua
vida agora? Faça esta oração modelo, de todo o seu coração:

“Senhor, sou um pecador. Confio em Ti como meu único Senhor,
Salvador e Mediador. Entrego a minha vida a Ti. Entra em meu coração
e salva-me agora. Transforma e dirige a minha vida. Amém”.

Você crê que Jesus atendeu essa oração? Então, onde está Jesus Cristo
agora? Você está salvo?

Se você confiou hoje em Jesus como seu único Senhor, Salvador e
Mediador, procure a igreja batista mais próxima. Se deseja receber
material de apoio, preencha as linhas que seguem, destaque esta página
e envie para o endereço abaixo, para receber um curso bíblico por cor-
respondência, inteiramente grátis.

FFFFFaaaaavvvvvor Escror Escror Escror Escror Escreeeeevvvvver em Letrer em Letrer em Letrer em Letrer em Letra de Fa de Fa de Fa de Fa de Forororororma:ma:ma:ma:ma:
Nome: ____________________________
Endereço: __________________________

__________________________________
Bairro: ________Cidade: ____________
CEP: __________Estado: _____________
Telefone:___________________________
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VI. O PIONEIR O PIONEIR O PIONEIR O PIONEIR O PIONEIRO E OS PO E OS PO E OS PO E OS PO E OS PASSOSASSOSASSOSASSOSASSOS

É importante que cada pioneiro entenda claramente os passos do método
de Evangelismo Pioneiro. Observemos os passos. Este livro oferece uma
explicação detalhada sobre cada um deles.

1. Conhecer a cidade, estabelecer locais dos núcleos e fazer contatos.

2. Iniciar estudos bíblicos nos lares, utilizando Boas Novas, de Charles
Brock, Nova Vida, do Pr. Thomas Wade Akins, ou outro estudo
bíblico evangelístico, usando o método indireto.

3. Ensinar aos novos convertidos as Seis Verdades para os Novos Convertidos,
do Pr. Thomas Wade Akins, ou outro material para acompanhamento
imediato, usando-se o método indireto. O estudo deve ser feito dentro das
primeiras 48 horas depois da conversão da pessoa.

4. Iniciar cultos.

5. Iniciar grupos de discipulado, utilizando E Agora? ou outro material,
usando-se o método indireto.

6. Batizar os novos convertidos.

7. Treinar líderes, usando para isso Discipulado para Líderes Locais,
de Waylon Moore e Pr. Thomas Akins  (Apêndice 5). Treiná-los
para realizar vários ministérios, como: pregar, ensinar, trabalhar com
crianças, etc.

8. Deixar os líderes locais dirigirem os estudos Boas Novas, Seis
Verdades e E Agora?, pregar, etc.

9. Alugar ou comprar um salão com recursos do povo local.

10. Organizar a igreja batista.

Esses são os passos gerais. Apresentaremos cada passo com mais
detalhes.

AnotaçõesAnotaçõesAnotaçõesAnotaçõesAnotações
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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VII. O PIONEIR O PIONEIR O PIONEIR O PIONEIR O PIONEIRO E O COMEÇOO E O COMEÇOO E O COMEÇOO E O COMEÇOO E O COMEÇO

Quando o pioneiro entrar na cidade, deverá lembrar-se de que o Espírito
Santo irá dirigi-lo às pessoas que têm fome espiritual. PPPPPelo menos 20%elo menos 20%elo menos 20%elo menos 20%elo menos 20%
das pessoas de qualquer cidade estão prontas a aceitar a Cristo, se
puderem ter a oportunidade de ouvir a mensagem do evangelho
pessoalmente.

Há algumas coisas que nunca mudam. A teologia é constante. A
metodologia varia. Os métodos neste projeto funcionam. Eles são
baseados numa igreja implantada que é auto-suficiente:

1. Autogovernada, sob a liderança de Deus.

2. Auto-sustentada, sob a liderança de Deus.

3. Autopropagadora, sob a liderança de Deus.

O pioneiro deverá selecionar a área, visitá-la e entrar em contato com
o povo nas ruas, nos bares, nas casas, em todos os lugares. Um censo
poderá ser feito. Serão anunciados, então, os estudos bíblicos,
ministrados na localidade.

Pr. Rick Warren, no livro de sua autoria, Uma Igreja com Propósitos,
sugere o uso de cinco perguntas quando se está fazendo uma pesquisa
em sua área. Nós estamos adicionando mais uma. Simplesmente bata de
porta em  porta e faça às pessoas estas seis perguntas. Dependa do
Espírito Santo para que Ele realize o Seu trabalho. Ele é quem prepara os
corações das pessoas. Ele já foi à sua frente, preparando as pessoas para
que você possa compartilhar o evangelho com elas. Seu trabalho é
encontrar essas pessoas que Ele preparou.

As seis perguntas sugeridas são:

1. Em sua opinião, quais são as maiores necessidades nesta região? (Esta
pergunta abre as portas).

2. Você freqüenta regularmente uma igreja?

3. Por que você acha que as pessoas não freqüentam a igreja? (Você
está  perguntando por que eles mesmos não freqüentam uma igreja).

4. Como você gostaria que a igreja fosse?

5. O que a igreja deveria atender primeiro?
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6. Você estaria interessado em fazer um estudo bíblico em seu lar?

O pioneiro poderá dizer: “Estou disposto a ministrar estudos bíblicos.
Você está interessado?”

Esse é o alvo. Para isso, serão utilizados métodos bíblicos que viabilizarão
o seu alcance.

Se ele responder “Sim”, deixe-o sugerir o lugar do estudo. Por quê? Cada
ação deve ser feita para iniciar uma igreja autogovernada. Alguns estudos
poderão ser debaixo de uma árvore; outros, nos lares; outros ainda, em
algum lugar público, etc.

A vantagem de se ter o estudo no mesmo lugar cada semana é que
facilita a divulgação.

É melhor que o pioneiro não comece com as crianças. Depois de ter um
núcleo, ele pode começar a ganhar crianças. Mas, no início, seu propósito
é ter os estudos bíblicos em muitos lugares, tão diferentes quanto possível.

A tarefa central para o pioneiro é ser um professor de Bíblia usando o
método indireto. Ele semeará as sementes. O Espírito Santo produzirá
o fruto em pouco tempo.

AnotaçõesAnotaçõesAnotaçõesAnotaçõesAnotações
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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VIII.     O PIONEIRO PIONEIRO PIONEIRO PIONEIRO PIONEIRO LIDERANDO UM ESTUDO BÍBLICO PORO LIDERANDO UM ESTUDO BÍBLICO PORO LIDERANDO UM ESTUDO BÍBLICO PORO LIDERANDO UM ESTUDO BÍBLICO PORO LIDERANDO UM ESTUDO BÍBLICO POR
MÉTMÉTMÉTMÉTMÉTODO INDIRETODO INDIRETODO INDIRETODO INDIRETODO INDIRETOOOOO
Por Charles Brock – Trad. Jonas Celestino Ribeiro

INTRINTRINTRINTRINTRODUÇÃOODUÇÃOODUÇÃOODUÇÃOODUÇÃO

Este estudo, que requererá uma hora ou menos para ser realizado, foi
escrito para ajudar qualquer pessoa no aprendizado de como liderar um
estudo bíblico pelo método de Liderança Indireta. Aprender-se-á que
nem a educação formal nem habilidades especiais em falar são
necessárias para a utilização deste método de liderança.

Este método de liderança poderá ser aplicado quando se usam vários
livros ou cursos de estudos. Preparamos este especialmente para ser usado
em relação às séries de estudo, começando com Boas Novas para Você
e material de integração.

COMO USARCOMO USARCOMO USARCOMO USARCOMO USAR

Depois de cada questão, há uma separação com linha de asteriscos.
Abaixo dela aparece a resposta da questão. Deverá ser colocado um
cartão sobre a linha, cobrindo-se a resposta e tudo o que segue na página.
Depois de ler as questões e preencher os espaços em branco, deslize o
cartão o suficiente para ver se os espaços foram completados
corretamente. Faça isso até o final do estudo.

AnotaçõesAnotaçõesAnotaçõesAnotaçõesAnotações

___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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NÃO OLHAR AS RESPOSTAS ANTES DE COMPLETAR OSNÃO OLHAR AS RESPOSTAS ANTES DE COMPLETAR OSNÃO OLHAR AS RESPOSTAS ANTES DE COMPLETAR OSNÃO OLHAR AS RESPOSTAS ANTES DE COMPLETAR OSNÃO OLHAR AS RESPOSTAS ANTES DE COMPLETAR OS
ESPAÇOS EM BRANCOESPAÇOS EM BRANCOESPAÇOS EM BRANCOESPAÇOS EM BRANCOESPAÇOS EM BRANCO.

1. O objetivo desta seção é DECLARAR DUDECLARAR DUDECLARAR DUDECLARAR DUDECLARAR DUAS COISASAS COISASAS COISASAS COISASAS COISAS
ENVENVENVENVENVOLOLOLOLOLVIDVIDVIDVIDVIDAS NAS NAS NAS NAS NA LIDERANÇA INDIRETA LIDERANÇA INDIRETA LIDERANÇA INDIRETA LIDERANÇA INDIRETA LIDERANÇA INDIRETAAAAA.

2. Liderança Indireta não é o mesmo que Liderança Direta.
Liderança Indireta significa duas coisas:

a. O líder dá a dirdirdirdirdireçãoeçãoeçãoeçãoeção ao grupo.

b. Há parparparparparticipaçãoticipaçãoticipaçãoticipaçãoticipação do grupo.

Liderança Indireta envolve_______________________________
pelo líder e ___________  do grupo.

**********************************************************

DIREÇÃO          PARTICIPAÇÃO

3. Liderança Indireta não requer que o líder pregue um sermão. Ela
requer que o líder dê .

**********************************************************

DIREÇÃO

4. Quando o líder faz tudo: fala, ensina, canta e ora, isto é um exemplo de:

_______ a. Liderança Direta

_______ b. Liderança Indireta

**********************************************************

LIDERANÇA DIRETA

5. O grupo deve tomar parte na discussão. O líder deve levar o grupo
a participar do estudo. Uma coisa importante na Liderança
Indireta é que o grupo_________________________.

**********************************************************

PARTICIPA



81

6. Liderança Indireta significa duas coisas.

a. ____________________________________________

b. ____________________________________________

**********************************************************

DIREÇÃO PELO LÍDER               PARTICIPAÇÃO DO GRUPO

7. O objetivo desta seção é: RELARELARELARELARELACIONCIONCIONCIONCIONAR CINCO REGRASAR CINCO REGRASAR CINCO REGRASAR CINCO REGRASAR CINCO REGRAS a
serem seguidas na condução de um grupo de estudo bíblico, no
qual se usam Métodos de Ensino Indireto.

**********************************************************

8. O LÍDER DEVE ESTIMULAR OS MEMBRO LÍDER DEVE ESTIMULAR OS MEMBRO LÍDER DEVE ESTIMULAR OS MEMBRO LÍDER DEVE ESTIMULAR OS MEMBRO LÍDER DEVE ESTIMULAR OS MEMBROS OS OS OS OS A PA PA PA PA PARARARARARTICIPTICIPTICIPTICIPTICIPARARARARAR.

Liderança Indireta envolve todos os membros do grupo. Na
Liderança Indireta, é importante que todos os membros sejam
estimulados  a___________________________________.

**********************************************************

PARTICIPAR

9. Quando o líder domina toda a discussão, significa que os membros
não têm oportunidade de participar. Quando isto acontece, o líder
não está praticando a Liderança____________.

**********************************************************

INDIRETA

10. Os membros do grupo podem participar lendo uma questão, dando
uma resposta ou, depois que forem salvos, fazendo uma oração.

Liderança Indireta requer que (qual dos ítens seguintes?)
participe(m) dos exemplos acima.

______a. Só o líder

______b. Todos os membros

**********************************************************

TODOS OS MEMBROS
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11. Quem participaria quando o ensino indireto fosse dado num grupo
de estudo bíblico? ___________________________________ .

**********************************************************

TODOS OS MEMBROS

12. PRPRPRPRPROOOOOVIDENCIAR UM LIVRVIDENCIAR UM LIVRVIDENCIAR UM LIVRVIDENCIAR UM LIVRVIDENCIAR UM LIVRO COM EXERO COM EXERO COM EXERO COM EXERO COM EXERCÍCIOS  (TIPOCÍCIOS  (TIPOCÍCIOS  (TIPOCÍCIOS  (TIPOCÍCIOS  (TIPO
PREENCHA PREENCHA PREENCHA PREENCHA PREENCHA AS LAAS LAAS LAAS LAAS LACUNCUNCUNCUNCUNAS) OU AS) OU AS) OU AS) OU AS) OU ALALALALALGUM MAGUM MAGUM MAGUM MAGUM MATERIAL DETERIAL DETERIAL DETERIAL DETERIAL DE
LEITURA PLEITURA PLEITURA PLEITURA PLEITURA PARA OS MEMBRARA OS MEMBRARA OS MEMBRARA OS MEMBRARA OS MEMBROS  OS  OS  OS  OS  AJUDAJUDAJUDAJUDAJUDARÁ OARÁ OARÁ OARÁ OARÁ O
PRPRPRPRPROFESSOR EM DOFESSOR EM DOFESSOR EM DOFESSOR EM DOFESSOR EM DAR DIREÇÃO AR DIREÇÃO AR DIREÇÃO AR DIREÇÃO AR DIREÇÃO AAAAAO GRO GRO GRO GRO GRUPOUPOUPOUPOUPO.....

Também esses materiais estimularão os membros a participarem. Um
livro de exercícios facilita ao professor dar _______________
 ao grupo. Ele estimula os membros a _______________________.

**********************************************************

DIREÇÃO               PARTICIPAREM

13. Seguindo lições previamente selecionadas pelo líder, ajudará
o mesmo a dar direção ao grupo. Se uma testemunha-de-
jeová, no momento da reunião, está lendo a revista Torre de
Vigia, pode s ignif icar  que o l íder  não está  dando a
____________________________.

**********************************************************

DIREÇÃO

14. Quando os membros seguem um livro de ______________(tipo
preencha as lacunas), eles são guiados em sua participação não
somente pelo líder mas pelo _____________________ de
exercícios.

**********************************************************

EXERCÍCIOS

LIVRO
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15. Algumas pessoas são tímidas e outras gostam de falar, mesmo
que elas não saibam nada sobre o assunto. Ambas têm um
problema de participação. Ter um livro de exercícios (tipo
preencha as lacunas) ou outros bons materiais ajudará a
corrigir o problema de ____________________.

**********************************************************

 PARTICIPAÇÃO

16. É importante que o líder dê direção aos membros em sua
participação. Isto pode ser feito quando o líder providencia
um ___________________________________ou outros materiais de
leitura.

**********************************************************

LIVRO DE EXERCÍCIOS

17. EXIGE-SE PEXIGE-SE PEXIGE-SE PEXIGE-SE PEXIGE-SE PAAAAACIÊNCIA NCIÊNCIA NCIÊNCIA NCIÊNCIA NCIÊNCIA NA LIDERANÇA DE UM GRA LIDERANÇA DE UM GRA LIDERANÇA DE UM GRA LIDERANÇA DE UM GRA LIDERANÇA DE UM GRUPOUPOUPOUPOUPO
DE ESTUDO BÍBLICO PDE ESTUDO BÍBLICO PDE ESTUDO BÍBLICO PDE ESTUDO BÍBLICO PDE ESTUDO BÍBLICO PARA NÃO-CRENTESARA NÃO-CRENTESARA NÃO-CRENTESARA NÃO-CRENTESARA NÃO-CRENTES. A paciência
é especialmente necessária quando a liderança é indireta. Alguns
membros do grupo desejarão participar muito, enquanto outros
não participarão de modo algum. Uma regra a ser seguida pelo
líder é ser_________________________.

**********************************************************

PACIENTE

18. Quando o líder faz uma pergunta, os membros do grupo podem
ser muito lentos para responder. O líder pode ser apressado e
responder à pergunta antes que os membros possam refletir sobre
ela. O líder precisa ser ________________________.

**********************************************************

PACIENTE
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19. É requerido do líder que seja paciente quando um membro da
classe não souber como encontrar um capítulo ou versículo na
Bíblia. Este tipo de paciência é uma regra necessária a ser seguida
numa bem-sucedida liderança___________________.

**********************************************************

INDIRETA

20. Porque as pessoas são algumas vezes lentas para participar, o
líder precisa ser ______________ .

*************************************************************************

 PACIENTE

21. Temos estudado três regras ou princípios. São eles:

a. O líder deve estimular todos os membrtodos os membrtodos os membrtodos os membrtodos os membros os os os os a participarem
b. Providenciar um lililililivrvrvrvrvro de eo de eo de eo de eo de exxxxxererererercícios cícios cícios cícios cícios ou alguns materiais de

leitura para os membros.
c. Um líder precisa praticar a paciênciapaciênciapaciênciapaciênciapaciência.

Estas regras são importantes quando o líder pratica a Liderança
____________________________ .

**********************************************************

INDIRETA

22. AAAAAO LIDERAR UM GRO LIDERAR UM GRO LIDERAR UM GRO LIDERAR UM GRO LIDERAR UM GRUPO DE ESTUDO BÍBLICOUPO DE ESTUDO BÍBLICOUPO DE ESTUDO BÍBLICOUPO DE ESTUDO BÍBLICOUPO DE ESTUDO BÍBLICO,,,,, O O O O O
LÍDER DEVE PRALÍDER DEVE PRALÍDER DEVE PRALÍDER DEVE PRALÍDER DEVE PRATICAR UMA LIDERANÇATICAR UMA LIDERANÇATICAR UMA LIDERANÇATICAR UMA LIDERANÇATICAR UMA LIDERANÇA
REPRREPRREPRREPRREPRODUTIVODUTIVODUTIVODUTIVODUTIVA.A.A.A.A.

Liderança reprodutiva significa um tipo de liderança em que
os membros do grupo serão capazes de fazer o mesmo. O
líder deve conduzir de tal maneira que este método de
liderança possa ser _________________________ p e l o s
membros do grupo.

**********************************************************

REPRODUZIDO
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23. Um líder sábio pensará em passar a responsabilidade da liderança
a outros. O líder, então, precisa estar sempre atento ao modo como
ele lidera, porque ele é um exemplo para futuros
_________________________.

**********************************************************

LÍDERES

24. Um líder que deseja estar à frente de um grupo por tanto tempo
quanto possível, não se interessará em desenvolver líderes para
tomarem o seu lugar. Ele não estará interessado em praticar uma
liderança ____________________________ .

**********************************************************

REPRODUTIVA

25. LiderLiderLiderLiderLiderança rança rança rança rança reeeeeprprprprprodutiodutiodutiodutiodutivvvvva pra pra pra pra precisa serecisa serecisa serecisa serecisa ser:::::     (Marque as declarações
corretas.)

______a. animada
______b. dependente de um sistema de som
______c. simples e clara
______d. muito formal, com muitas regras detalhadas
______e. em um nível que é natural para o grupo

**********************************************************

SIMPLES E CLARA EM UM NÍVEL QUE É

NATURAL PARA O GRUPO

26. Um bom líder deve praticar a liderança de tal maneira que possa

ser ______________________ por seus liderados.

**********************************************************

REPRODUZIDA

27. Temos aprendido que a Liderança Indireta envolve participação dos
membros do grupo. O Espírito Santo também deve participar do grupo,
se quisermos ter sucesso.
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    SOMENTE O ESPÍRITO SANTO É CAPAZ DE TRAZER
CONVICÇÃOCONVICÇÃOCONVICÇÃOCONVICÇÃOCONVICÇÃO E CONVERSÃOCONVERSÃOCONVERSÃOCONVERSÃOCONVERSÃO. As obras dos Espírito Santo são
_____________________e_____________________.

**********************************************************

CONVICÇÃO CONVERSÃO

28. Um líder persuasivo algumas vezes  pode  conduzir uma
pessoa a mudar de religião. Isto pode ser feito  sem a
ajuda do _______________ ______________________ .

**********************************************************

ESPÍRITO SANTO

29. Líderes de grupos podem semear a semente das boas-novas. O
Espírito Santo é o único que pode fazer com que ela germine.
Portanto, líderes de grupos devem depender do ______________.

**********************************************************

ESPÍRITO SANTO

30. Quem é capaz de trazer a verdadeira convicção do pecado e
conversão? ________________________________________ .

**********************************************************

ESPÍRITO SANTO

31. Temos estudado cinco regras ou princípios que devem ser uma
parte da Liderança Indireta. Complete as lacunas abaixo com
estas cinco regras ou princípios:

a. O líder deve estimular__________________a participarem.

b. Providenciar um____________________ou outro material de
leitura para os membros.

c. Um líder deve ser __________________________ .

d. Um líder deve praticar uma liderança ________________ .

e. Somente o _____________________pode trazer verdadeira
convicção do pecado e conversão.
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**********************************************************

a. TODOS OS MEMBROS
b. LIVRO DE EXERCÍCIOS
c. PACIENTE
d. REPRODUTIVA

e. ESPÍRITO SANTO

32. Temos estudado cinco coisas que um líder deve fazer na Liderança
Indireta. Agora estudaremos  três coisas que o líder não denão denão denão denão devvvvveeeee fazer
quando está liderando um grupo de estudos bíblicos.

33. Normalmente, um líder de um grupo de estudo bíblico conhece
mais sobre a Bíblia que os membros do grupo. Um líder, algumas
vezes, sentirá orgulho pela vantagem que tem sobre seus liderados.
Ele é tentado, então, a dizer tudo que sabe a respeito de cada coisa
discutida.

**********************************************************

Esta atitude é:

______a. desejável
______b. indesejável, em Liderança Indireta

**********************************************************

INDESEJÁVEL

34. Um líder seguro no conhecimento do seu relacionamento com
Deus não precisa sentir necessidade de provar _____________
 o que ele _________________ a respeito do assunto.

**********************************************************

TUDO              SABE

35. Estar em silêncio e ouvir não é sinal de ignorância por parte do líder.
Quando um líder fica em silêncio, não significa que ele____________
o assunto que está sendo  discutido.

**********************************************************

IGNORE
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36. Um líder não deve sentir que, sobre qualquer assunto, há necessidade
de:

______a. dizer tudo que sabe
______b. ser uma autoridade
______c. ouvir

**********************************************************

DIZER TUDO QUE SABE SER UMA AUTORIDADE

37. Num grupo de estudo bíblico, alguém assistirá no início, querendo
mostrar sua inteligência, sendo um “filósofo”. É UM
DESPERDÍCIO DE TEMPO DEBATER COM TAL PESSOA.

Esses “filósofos” geralmente: (Escolher uma ou mais.)

______a. São genuínos buscadores da verdade
______b. Estão chamando a atenção para si mesmos
______c. Gostam de falar

**********************************************************

ESTÃO CHAMANDO A  ATENÇÃO PARA SI MESMOS

GOSTAM DE FALAR

38. Um “filósofo” que nunca experimentou a salvação não pode
entender de coisas espirituais. O líder, então, deve estar disposto a
discutir sobre qual dos dois assuntos com essa pessoa?

______Como ser salvo
______A Trindade

**********************************************************

COMO SER SALVO

39. Um “filósofo” mudará rapidamente de um assunto para
outro; este se tornará o líder real do tempo do estudo.
(Sublinhe um.)

O debate trará (esclarecimento/confusão) aos membros da classe.

*********************************************************
CONFUSÃO
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40. Um grupo de estudo bíblico pode ficar confuso se há_____________
com “filósofos”.

**********************************************************

DISCUSSÃO

41. Desde que Liderança Indireta significa que muitos membros
da classe participarão, O LÍDER DEVE ESTAR CERTO
DE QUE UMA PESSOA NÃO MONOPOLIZARÁ A
DISCUSSÃO.

Quando uma pessoa domina o tempo, significa que o líder não
está exercendo bem a Liderança _______________ .

*************************************************************************

INDIRETA

42. Quando uma pessoa fala todo o tempo, torna-se difícil para
muitos membros do grupo ___________________________ .

**********************************************************

  PARTICIPAREM

43. Se a boa Liderança Indireta é praticada, é responsabilidade do
 assegurar a participação completa do grupo.

**********************************************************

LÍDER

44.  A Liderança Indireta nãonãonãonãonão permitirá (escolha uma ou mais)

______  uma pessoa

______  duas pessoas

______  todos os membros que dominem o tempo ou toda a
                 discussão

**********************************************************

UMA  PESSOA  DUAS  PESSOAS
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45. Temos estudado três coisas que o líder não deve fazer quando
está praticando a Liderança Indireta.

Essas três regras são:

a. O líder não sente que precisa__________________ que_______
sobre tudo e  qualquer assunto.

b. Não __________________ com “filósofos”.

c. Não permite que ____________________  monopolize todo o
estudo.

**********************************************************

a. FALAR TUDO / SABE

b. DEBATE

c. UMA PESSOA

46. Agora estudaremos duas razões para usar o método indireto de
liderança como uma boa maneira de começar novas igrejas.

47. Quando se usa o ensino indireto, É MAIS FÁCIL E RÁPIDO
TRANSFERIRTRANSFERIRTRANSFERIRTRANSFERIRTRANSFERIR A RESPONSABILIDADE DE LIDERANÇA
AOS MEMBROS DO GRUPO. Esta é a resposta mais simples
em providenciar liderança no grupo de estudo bíblico que um
dia pode tornar-se em igreja.

Uma das características do líder sábio é sua habilidade em
______________________ a liderança.

**********************************************************

TRANSFERIR

48. Um líder que é pastor de outro grupo (igreja) pode encontrar
dificuldade em continuar a reunir-se por longo tempo com um
grupo que ele tenha começado. É, portanto, importante encontrar
um novo líder para o grupo. É natural que o líder venha do
______________________________.

**********************************************************
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GRUPO

49. Porque o líder sábio tem usado a Liderança Indireta desde o
início do grupo, é nananananaturturturturturalalalalal os membros participarem enquanto o
grupo se desenvolve.

É _____________________ que os membros se tornem líderes.

**********************************************************

NATURAL

50. Porque todos os membros são estimulados a participar desde o início
do estudo, é natural que os membros continuem a _________. Um
ou mais membros podem se tornar _________.

**********************************************************

  PARTICIPAR      LÍDERES

51. Se o líder não pode ou não deve continuar a ser o líder de um
certo grupo de estudo bíblico, o que ele deve planejar com respeito
ao futuro?

Ele deve ___________________ a liderança aos membros do grupo.

**********************************************************

TRANSFERIR

52. Quando se usa o tipo de Liderança Indireta que temos estudado
nesta lição, COMEÇAR E LIDERAR NOVOS GRUPOS NÃO
É LIMITADO AO LÍDER QUE TEM MUITA
EXPERIÊNCIA, TREINAMENTO OU DINHEIRO.

Isto significa que muitas pessoas são capazes de começar e
__________________ novos grupos.

**********************************************************

LIDERAR

53. Um líder que é um novo crente poderá liderar um grupo de estudo
bíblico, mesmo que ele tenha pouca ________________.
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**********************************************************

EXPERIÊNCIA

54. Escreva V para verdadeiro e F para falso no espaço em branco.

______a. Uma pessoa com treinamento em Seminário é capaz de
liderar um grupo de estudo bíblico.

______b. Um fazendeiro que tem pouco treinamento pode, com
sucesso, liderar um grupo de estudo bíblico.

**********************************************************

OS DOIS SÃO VERDADEIROS

55. Escolha uma ou mais alternativas.

Quem teria o dinheiro suficiente e necessário para começar a
liderar um grupo de estudo bíblico?

______a. Advogado

______b. Carpinteiro

______c. Doutor
______d. Professor

e. Operário

**********************************************************
ADVOGADO / CARPINTEIRO / DOUTOR / PROFESSOR /

OPERÁRIO

57. De acordo com o que temos aprendido, Liderança Indireta é o
melhor tipo de liderança para se começar grupos de estudos
bíblicos que podem se transformar em igrejas.

Ela é boa para ser usada porque:

a. É fácil _________________  a liderança a um membro do
grupo.

b. Muitos grupos podem ser começados porque uma pessoa não
precisa ter muita______________,_______________ou
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_________________________.

**********************************************************

a. TRANSFERIR

b. EXPERIÊNCIA / TREINAMENTO / DINHEIRO

58. RRRRReeeeevisão do que fvisão do que fvisão do que fvisão do que fvisão do que foi aoi aoi aoi aoi aprprprprprendidoendidoendidoendidoendido.....

I. Liderança Indireta envolve duas coisas:
1. ____________ do líder.

2. ____________ dos membros.

II. Cinco coisas a relembrar quando se está liderando um grupo:

1. O líder deve estimular  a ______________________de todos
os______________________.

2. Providenciar um livro de_________________ou alguns
materiais de ___________________________ .

3. Um líder deve praticar a _________________ .

4. Um líder praticará a liderança ____________ .

5. Somente o_____________________________pode trazer a
verdadeira convicção do pecado e conversão.

III. Dar duas razões pelas quais este método indireto de liderança é
bom como um meio de começar novas igrejas.

_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

RRRRRespostas da Respostas da Respostas da Respostas da Respostas da Reeeeevisãovisãovisãovisãovisão

  I. 1. DIREÇÃO

2. PARTICIPAÇÃO

 II. 1. PARTICIPAÇÃO/MEMBROS

2. EXERCÍCIOS/LEITURA

3. PACIÊNCIA

4. REPRODUTIVA

5. ESPÍRITO SANTO
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IX. O PIONEIR O PIONEIR O PIONEIR O PIONEIR O PIONEIRO E COMO DIRIGIR ESTUDOS DE BOO E COMO DIRIGIR ESTUDOS DE BOO E COMO DIRIGIR ESTUDOS DE BOO E COMO DIRIGIR ESTUDOS DE BOO E COMO DIRIGIR ESTUDOS DE BOASASASASAS
                         NONONONONOVVVVVASASASASAS

1. PRIMEIRA REUNIÃOPRIMEIRA REUNIÃOPRIMEIRA REUNIÃOPRIMEIRA REUNIÃOPRIMEIRA REUNIÃO

O Pr. Charles Brock, missionário nas Filipinas e autor deste método,
sugere os seguintes passos:

A. O pioneiro deve levar o seguinte à reunião:

a) O Novo Testamento

b) Uma caneta

c) Uma folha de papel

d) Uma folha de corinhos relacionados com os estudos

e) Os folhetos Como Ter a Vida Eterna, Boas Novas ou outros
materiais evangelísticos

B. O pioneiro se apresenta e enfatiza que ele está dirigindo estudos
bíblicos (ele não é um porfessor da Bíblia, porque vai usar o método
indireto).

C. O pioneiro apresenta seu propósito dizendo claramente que não
é debater religião, filosofia ou política, mas estudar a Palavra de
Deus. Poderá dizer: “Meu propósito é compartilhar com vocês
as boas-novas da Bíblia.”

Iniciando a reunião, o pioneiro lê em voz alta João 3.1-18, fazendo,
a seguir, uma breve exposição do texto. Sua intenção não é pregar,
mas  somente apresentar seu propósito. O que o pioneiro diz não
importa. O povo ainda nãonãonãonãonão tem confiança nele.

Deve falar: “Nicodemos está buscando a verdade. Vou ensinar
cada semana, por sete semanas, estas lições sobre o Evangelho
de João. Elas contêm espaços em branco para serem preenchidos.
As respostas das perguntas vêm diretamente da Bíblia. Estas lições
são principalmente para adultos e jovens. Crianças podem
participar, mas somente os adultos, jovens e adolescentes podem
receber os estudos.”

D. O pioneiro solicita a todos que assinem seu nome no papel e
coloquem sua idade, dia e mês de nascimento. Explica que quer
fazer uma oração pela vida de cada um e que na próxima reunião



95

trará um Evangelho de João para cada componente do grupo.
Esta lista serve como diário de presenças.

E. O pioneiro apresenta os corinhos e pergunta ao grupo se quer
aprender. Deixa que ele decida. Se ele quiser, deve ensinar um ou
dois corinhos.

F. O pioneiro escolhe um corinho como tema.

G. O pioneiro dá a cada pessoa o folheto Como Ter a Vida Eterna
ou outro de natureza evangelística, para ser lido em casa.

H. O pioneiro explica que eles podem convidar outros para a reunião
seguinte.

I. Gastar só uma hora em cada reunião e ir para outra casa ondeGastar só uma hora em cada reunião e ir para outra casa ondeGastar só uma hora em cada reunião e ir para outra casa ondeGastar só uma hora em cada reunião e ir para outra casa ondeGastar só uma hora em cada reunião e ir para outra casa onde
a ra ra ra ra reunião feunião feunião feunião feunião foi proi proi proi proi prooooogggggrrrrramada.amada.amada.amada.amada.

2.          A SEGUNDA SEGUNDA SEGUNDA SEGUNDA SEGUNDA REUNIÃOA REUNIÃOA REUNIÃOA REUNIÃOA REUNIÃO

A.  O pioneirO pioneirO pioneirO pioneirO pioneiro deo deo deo deo devvvvve lee lee lee lee levvvvvar o sear o sear o sear o sear o seguinte:guinte:guinte:guinte:guinte:

a) A Bíblia

b) Vinte exemplares do Evangelho de João (ou quantos forem
necessários)

c) Os estudos Boas Novas

d) As folhas contendo os corinhos

e) O folheto Como Ter a Vida Eterna ou outro de teor
evangelístico.

Se houver 20 a 50 pessoas na segunda reunião, normalmente a metade
ficará até o fim. Se as sete  lições do estudo Boas Novas forem ensinadas
a 20 adultos, pode-se iniciar um igreja.

Essa segunda reunião exigirá mais paciência do pioneiro do que qualquer
outra. É preciso paciência com aquelas pessoas que não sabem nada
sobre a Bíblia. O pioneiro deve mostrmostrmostrmostrmostrar a cada uma como encontrar a cada uma como encontrar a cada uma como encontrar a cada uma como encontrar a cada uma como encontrararararar
os caos caos caos caos capítulos e os vpítulos e os vpítulos e os vpítulos e os vpítulos e os vererererersículossículossículossículossículos.....

B.  Or Or Or Or Ordem do prdem do prdem do prdem do prdem do prooooogggggrrrrramaamaamaamaama

a) Cantar três corinhos

b) Cantar o corinho tema

c) Juntar as folhas dos corinhos
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d) Distribuir os estudos Boas NoBoas NoBoas NoBoas NoBoas Novvvvvasasasasas (somente a primeir(somente a primeir(somente a primeir(somente a primeir(somente a primeira lição)a lição)a lição)a lição)a lição)

e) Distribuir o Evangelho de João

f) Estudar a lição usando o método indireto

g) No fim, perguntar-lhes: “Vocês têm perguntas?” Se não tiverem,
pode terminar com uma oração.

3.  A SÉTIMA REUNIÃO  A SÉTIMA REUNIÃO  A SÉTIMA REUNIÃO  A SÉTIMA REUNIÃO  A SÉTIMA REUNIÃO

Os estudos Boas Novas mostram como ter a vida eterna através de
Jesus Cristo. Depois de seis semanas de estudos, muitas pessoas
estarão preparadas. Assim, uma outra fase está se desenvolvendo.

No fim do estudo, o pioneiro distribui o folheto Como Ter a Vida Eterna,
explica-o objetiobjetiobjetiobjetiobjetivvvvvamenteamenteamenteamenteamente e faz o apelo dizendo que cada pessoa pode aceitar
a Cristo. O pioneiro faz uma oração com eles para aceitarem a Jesus.

4.          A OITA OITA OITA OITA OITAAAAAVVVVVA REUNIÃOA REUNIÃOA REUNIÃOA REUNIÃOA REUNIÃO

Essa é a semana de uma outra decisão. O último estudo é um resumo
dos demais. Durante esse tempo, alguns já terão recebido a Cristo e
estarão salvos. O pioneiro estará apresentando novos corinhos a cada
semana.

Em vez de apresentar a sétima lição (oitava reunião) de Boas Novas,
o pioneiro, se quiser, pode ensinar Seis Verdades Para os Novos
Convertidos, do Pr. Thomas Akins (Apêndice 2). Se o pioneiro não
apresentá-la na oitava semana, deverá ensiná-la futuramente.

Já chegou a hora em que o grupo precisa tomar uma decisão. O pioneiro
pergunta-lhes se querem continuar. Se a resposta for positipositipositipositipositivvvvvaaaaa, ele
recomendará os estudos de E Agora?

Uma grande mudança ocorre nesse ponto: o pioneiro sugere que todos
os grupos se encontrem em um lugar, se possível. Se não, ele deve juntar
pelo menos dois grupos. Os grupos devem planejar o local.

X. O PIONEIRO PIONEIRO PIONEIRO PIONEIRO PIONEIRO E COMO LIDERAR UM ESTUDO BÍBLICOO E COMO LIDERAR UM ESTUDO BÍBLICOO E COMO LIDERAR UM ESTUDO BÍBLICOO E COMO LIDERAR UM ESTUDO BÍBLICOO E COMO LIDERAR UM ESTUDO BÍBLICO
USANDO SOMENTE A BÍBLIAUSANDO SOMENTE A BÍBLIAUSANDO SOMENTE A BÍBLIAUSANDO SOMENTE A BÍBLIAUSANDO SOMENTE A BÍBLIA

A chave para o estudo da Palavra de Deus é o Espírito Santo. Jesus
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disse, em João 16.13,14: “Quando vier, porém, aquele, o Espírito da
verdade, ele vos guiará a toda a verdade; porque não falará por si mesmo,
mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. Ele me
glorificará, porque receberá do que é meu, e vo-lo anunciará.” Jesus é a
verdade, e o Espírito Santo é quem revela essa verdade aos corações.

Alguma vez já aconteceu de você estar lendo a Bíblia e de repente ter-se
deparado com um versículo por meio do qual o Espírito Santo lhe tenha
iluminado o coração e revelado uma verdade? Isto já aconteceu comigo
em várias ocasiões. Certa vez, eu estava passando por um período muito
difícil em minha vida. Eu estava num poço onde a escuridão era quase
total. Ainda assim, havia luz no fundo do poço – a luz de Jesus. Eu
comecei a ler as Escrituras, buscando nela uma palavra de Deus. Eu
estava lendo Isaías. Quando cheguei ao capítulo 43, o Espírito Santo de
Deus iluminou profundamente minha alma quando li o verso 2, que
diz: “Quando passares pelas águas, eu serei contigo; quando pelos rios,
eles não te submergirão; quando passares pelo fogo, não te queimarás,
nem a chama arderá em ti.” Quando Deus revelou esta verdade ao meu
coração, uma imensa paz inundou minha alma. Eu ainda vivi dias difíceis
e sombrios, e passei por muitas provas de fogo, mas eu sabia que o fogo
não me consumiria, porque o próprio Deus me havia revelado essa
verdade.

É importante que o líder se lembre de que ele NÃO está ensinando a
Bíblia, mas está orientando o estudo bíblico. Ele deve conduzir o estudo
de tal maneira a permitir a participação de todos do grupo. Ele não lê
o verso, mas pede a um dos participantes que o faça. Ele não revela as
mensagens contidas no verso, mas, por meio de perguntas, ajuda o
grupo a descobri-las. Ele não dá exemplos práticos sobre o verso, mas
pede aos participantes que apliquem essas verdades em suas vidas.

Quando dirigimos um grupo no estudo da Bíblia, nosso objetivo é ouvir a
voz de Deus por meio  de Sua Palavra. Eu gostaria de sugerir os seguintes
passos:

PPPPPasso 1asso 1asso 1asso 1asso 1:  O líder do grupo selecionará uma passagem a ser estudada. Ele
pode começar com o verso 1 de um livro e estudar cada verso de cada
capítulo. Por exemplo, ele pode começar com o Evangelho de João, capítulo
1, verso 1.
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PPPPPasso 2asso 2asso 2asso 2asso 2: O líder pedirá a alguém do grupo para ler o primeiro verso.

PPPPPasso 3asso 3asso 3asso 3asso 3: O líder lerá novamente o verso numa linguagem moderna e
mais simples. Em  outras palavras, ele irá parafrasear o verso.

PPPPPasso 4asso 4asso 4asso 4asso 4: Depois de ler o verso, o líder então fará perguntas, em busca
das verdades espirituais contidas no verso. Tipos de perguntas a serem

feitas: quem, o que, quando, onde, por que, e como.

Faça estas perguntas:

O que este verso diz acerca de Deus?

O que este verso diz acerca de Jesus?

O que este verso diz acerca do pecado?

O que este verso diz acerca da obediência?

O que este verso diz a meu respeito?

Quais as verdades espirituais contidas neste verso?

PPPPPasso 5asso 5asso 5asso 5asso 5:  O líder deve então mostrar ao grupo outras passagens ou versos
bíblicos que façam referência às verdades descobertas no verso em
questão. Em outras palavras, mostre ao grupo outras passagens que irão
ilustrar e tornar mais claras as verdades contidas no verso.

PPPPPasso 6asso 6asso 6asso 6asso 6:  O líder deve então dar a sua interpretação do verso. Ele deve
fazê-lo de um modo direto, dando um caráter pessoal ao verso. Ele deve
discutir  cada verdade de um modo  pessoal e aplicá-la a  cada  pessoa
do grupo.   Pergunte a cada pessoa: Como você pode aplicar em sua
vida pessoal as verdades contidas neste verso? O que este verso diz a
você pessoalmente? Permita que cada pessoa do grupo responda.

PPPPPasso 7asso 7asso 7asso 7asso 7: Depois de seguir este procedimento com o verso 1, continue
com o verso 2, e use este método para estudar cada verso de todo o
livro, verso por verso.

PPPPPasso 8asso 8asso 8asso 8asso 8:  No final do estudo, dirija o grupo em oração e ore pelas verdades
espirituais reveladas na passagem estudada.

EXEMPLEXEMPLEXEMPLEXEMPLEXEMPLOOOOO
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PPPPPasso 1asso 1asso 1asso 1asso 1: Selecione um livro ou uma passagem bíblica. Vamos selecionar
o Evangelho de João.

PPPPPasso 2asso 2asso 2asso 2asso 2:  Peça a alguém do grupo para ler o primeiro verso — João 1.1:
“No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era
Deus.”

PPPPPasso 3:asso 3:asso 3:asso 3:asso 3: Faça uma paráfase do verso. Este verso diz que no princípio
era o Criador, e ele estava com Deus, e era Deus.

PPPPPasso 4asso 4asso 4asso 4asso 4: Perguntas:

O que este verso diz acerca de Deus?

Ele é desde o princípio.

Ele é o princípio.

Ele é a Palavra.

O que este verso diz acerca de Jesus?

Se você ler o verso 14, verá que a Palavra é Jesus. Portanto, Jesus
Cristo é Deus.

PPPPPasso 5asso 5asso 5asso 5asso 5: Leia outros versos relacionados. João 1.14 diz:  “O  Verbo se
fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade; vimos a sua
glória, como a glória do unigênito do Pai.”

Faça quantas perguntas quiser e deixe o grupo respondê-las – não o líder.

Quem se tornou carne? – Jesus.

Quem habitou entre nós? –  Jesus.

Quem viu sua glória? – João, a pessoa que escreveu este livro.

O que João viu em Jesus? –  Sua glória.

O que “sua glória” significa? – Significa que ele foi exaltado e honrado.

O que mais João viu em Jesus? – Ele veio do Pai.

O que mais João viu em Jesus?  – Ele era cheio de graça.

O que é graça? – Graça é Deus fazer coisas para nós sem que as
mereçamos. Jesus é graça.
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O que é verdade? – Verdade é o oposto de mentira. Jesus é cheio de
verdade no que Ele é e em tudo o que disse.

PPPPPasso 6asso 6asso 6asso 6asso 6: Aplique o verso. O que este verso nos ensina? Quais as verdades
encontradas neste verso?  Dê-lhes uma explicação pessoal. O líder deve

permitir que o grupo responda.

Algumas verdades no verso:

Deus é o princípio.

Ele não teve princípio nem fim.

Ele é eterno.

Jesus é Deus.

Jesus é o Criador do mundo.

Jesus me criou (dê um caráter pessoal).

Jesus é cheio de graça e de verdade. Jesus me deu o que eu não
merecia.

Jesus me ensina o que é verdadeiro. (Lembre-se de usar pronomes
pessoais.)

PPPPPasso 7asso 7asso 7asso 7asso 7: Leia o próximo verso e use o mesmo método. Adote o mesmo
procedimento no estudo do livro inteiro, semana após semana.
Quando você terminar João, selecione outro livro e aplique o mesmo
critério.

PPPPPasso 8asso 8asso 8asso 8asso 8: Termine o estudo com oração, agradecendo a Deus  as verdades
reveladas nas passagens estudadas.

**********

Existem muitos bons materiais para liderar estudos bíblicos, e estes devem
ser usados. Mas é bom também usar somente a Bíblia, fazendo perguntas
tais como as mencionadas acima ou outras que o Espírito Santo colocar
no seu coração. Nunca use a desculpa de falta de material para não
realizar um estudo bíblico. Descubra a alegria de ver o Espírito Santo
usando a Palavra para iluminar o coração de alguém.


