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XI. O PIONEIR
O E COMO DIRIGIR ESTUDOS DE
PIONEIRO
“E AGORA?”
1. O pioneiro já chegou a um ponto decisivo: vai começar uma reunião
com todas as pessoas que completaram os estudos Boas Novas..
Assim, ele fará duas coisas nesse ponto do projeto:
A. Iniciar os estudos de “E AGORA?”
B. Iniciar mais 4 a 6 estudos BOAS NOVAS com outros
interessados. O pioneiro dirigirá os ESTUDOS DE “E
AGORA?” usando o método indireto.
C. Se o pioneiro não ensinou Seis Verdades para os Novos
Convertidos, do Pr. Thomas Akins, na oitava reunião, deverá
fazê-lo após a sétima lição de Boas Novas ANTES DE
COMEÇAR ESTUDOS DE “E AGORA?”
CEIRA SEMAN
A
2. A TER
TERCEIRA
SEMANA
Essa semana também é decisiva. O pioneiro deixará o grupo escolher
o líder local que dirigirá a discussão na semana seguinte. O pioneiro
não deve escolher pelo grupo. Deixá-lo tomar esta decisão por si
mesmo é importante para o início de uma igreja autogovernada. O
pioneiro deve treinar o líder local particularmente.
UAR
TA E A Q
UINT
A SEMAN
AS
3. A Q
QU
ART
QUINT
UINTA
SEMANAS
O líder local dirigirá o estudo, e o pioneiro, sem fazer interrupções e
com tranqüilidade, será um ouvinte. O líder local continuará dirigindo
os estudos em lugar do pioneiro.
A SEMAN
A
4. A SEXT
SEXTA
SEMANA
Nessa semana, o pioneiro terá um motivo para não poder assistir à
reunião, mas o estudo continuará.
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O PLANO

Nesta seção do livro, o pioneiro tem os passos básicos para a implantação
de igrejas auto-suficientes sob a liderança de Deus.

I. Pesquisas ou Contatos
II. Boas Novas
III. Seis Verdades Para os Novos Convertidos
IV. Cultos e Estudos Bíblicos de Integração
V. Comece a Nova Igreja
VI . Os Líderes Locais em Ação
VII. Multiplicando Discípulos
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O PLANO
PRIMEIR
O CICL
O
PRIMEIRO
CICLO
UISA E CONT
ATOS (Descobrir In
ter
essados)
1o Passo – PESQ
PESQUISA
CONTA
Inter
teressados)
1. Defina a área que você acha que pode atender.
2. Estabeleça contatos mais profundos, faça amizades com as pessoas,
para que elas tenham mais interesse em fazer os estudos.
3. Faça as seis perguntas da página 75.
4. Descubra pessoas não-crentes que se interessem pela realização de um
culto em sua casa como ponto de partida para os estudos. Em seguida,
fique atualizado em relação às pessoas que residem no local.
5. Apresente o plano de salvação no primeiro contato, se achar que não
retornará mais àquela pessoa ou casa. Ao contrário, estabeleça um
relacionamento.
2o Passo – GR
UPOS de BO
AS NO
VAS ou NO
VA VID
A, 1o cic
lo
GRUPOS
BOAS
NOV
NOV
VIDA,
ciclo
1. Leve todo o material necessário (lições, folhetos, Evangelho de João,
canetas, etc.).
2. Faça as lições junto com o grupo, não permitindo que as pessoas as
façam em casa durante a semana. Estudando-se juntos, o
relacionamento é desenvolvido. Inicie núcleos de estudos evangelísticos
BOAS NOVAS em pontos diferentes, com no mínimo 6 a 8 grupos de
famílias ou pessoas sem Cristo. Dirija tantos grupos quanto for possível;
não tente ir além da sua capacidade de atendimento. Use o estudo
evangelístico simplificado Nova Vida com pessoas que têm dificuldades
de leitura de textos longos. Uma outra opção seria a utilização da
Narrativas Bíblicas (Apêndice 6, p. 217).

Primeiro ciclo de estudos Boas Novas
g r upos
boas
no
vas
nov

g r upos
boas
no
vas
nov

g r upos
boas
no
vas
nov

g r upos
boas
no
vas
nov
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g r upos
boas
no
vas
nov

g r upos
boas
no
vas
nov

3o P
asso – “SEIS VERD
ADES P
ARA OS NO
VOS CONVER
TIDOS”
Passo
VERDADES
PARA
NOV
CONVERTIDOS”

Realize o acompanhamento imediato aos novos convertidos. Pode ser
usado Seis Verdades Para os Novos Convertidos (Apêndice 2) ou outro
material de integração. Esse acompanhamento deve ser feito dentro das
primeiras 48 horas depois da conversão.
4o Passo – CUL
TOS E ESTUDOS BÍBLICOS DE INTEGRAÇÃO
CULT

1. O pioneiro convidará todos aqueles que já completaram os estudos Boas
Novas para os estudos de integração e cultos. O objetivo destes estudos
será guiar aqueles que ainda não aceitaram Cristo a compreender o que é
a salvação e ensinar o novo crente a praticar sua fé. Por exemplo, o novo
convertido deve entender bem sobre a sua natureza velha e nova e a luta
que ambas irão travar entre si interiormente. Ele deve aprender como
vencer a velha natureza por meio do Espírito Santo. Caso isto não fique
bem claro para o novo convertido, ele poderá ter um entendimento errado
sobre a Bíblia e ainda sentir que ele perdeu sua salvação. Por isso é que o
livro ou material de integração é importante para ensinar o novo crente
sobre como exercitar a sua fé. O entendimento das doutrinas sem a
aplicação prática não vale a pena. Portanto, as seis verdades devem ser
ensinadas: certeza da salvação e vida eterna, batismo, leitura da Bíblia,
oração, a necessidade de ser membro de uma igreja evangélica, e como
testemunhar (ver Apêndice 2).
2. Estes grupos de integração serão o início da nova igreja e cultos.
Use o tempo do culto para louvar ao Senhor, orar, e ensinar
informalmente a Bíblia, se o pioneiro não se sente seguro para pregar.

Grupo de Integração
g r upos
boas
no
vas
nov

g r upos
boas
no
vas
nov

g r upos
boas
no
vas
nov

g r upos
boas
no
vas
nov

Culto e
Estudo de Inte
g ração
Integ
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g r upos
boas
no
vas
nov

g r upos
boas
no
vas
nov

Aqueles que já ti
ver
em completado o estudo Boas No
vas estarão
tiv
erem
Nov
agor
a juntos par
a cultuar
ora
para
cultuar..
3. O pioneiro tem a opção de usar o material de integração durante os
cultos ou ministrar esses estudos em outro momento, talvez antes ou
depois do culto.
4. Não permita alguém passar para outro estudo antes de haver
completado todas as lições de integração. Por exemplo: Se alguém
uniu-se ao grupo de estudo de integração na quarta lição, pode realizar
os estudos, mas deverá completar as lições 1 a 3 antes de iniciar outro
estudo.
5. Às vezes, será necessário ministrar os estudos de integração em duas
etapas, ou seja, uma lição pode ser dividida para duas reuniões.
Lembre-se: use o Método Indireto para promover o envolvimento do
aprendiz.

SEGUNDO CICL
O
CICLO
No
vos líder
es locais acompanharão o pioneir
o nos no
vos estudos
Nov
líderes
pioneiro
nov
de Boas No
vas
Nov
as..
vas em outr
as casas na ár
ea utilizando
1. Inicie mais estudos Boas No
Nov
outras
área
a ajuda dos no
vos con
ver
tidos
nov
conv
ertidos
tidos.. Estes estudos não devem ser
realizados no local de culto, mas nas casas de não-crentes.
Novos crentes devem ser discipulados usando-se, para isso, material
de integração. Este manual contém os estudos Seis Verdades Para os
Novos Convertidos e Discipulado Para Treinar os Líderes Locais, de
Waylon Moore e Thomas W. Akins. Se achar os estudos muito
extensos, divida cada capítulo e ministre-o em duas semanas.
ar os estudos usandovos líder
es locais e ajude-os a lider
nov
líderes
liderar
2. Treine os no
se o método indir
eto
indireto
eto. Agora, o pioneiro treinará aqueles que são líderes
em potencial para liderar estudos Boas Novas e o material de integração
nas
casas.
Durante
o
segundo
ciclo,
eles
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acompanharão o pioneiro enquanto ele lidera estudos Boas Novas em
outras casas. O novos líderes locais acompanharão o pioneiro através
de vários estudos antes que venham a liderar uma série de estudos
sozinhos. O pioneiro deve iniciar tantos quantos possíveis grupos de
Boas Novas nas casas da área.
Separe um tempo especial para treinamento de grupos de leigos para
liderar a obra (Estudos do Evangelho de João, material de integração,
ministério com crianças, e outros. Estes líderes não podem ser treinados
em massa.)
Faça um compromisso com Deus para treinar líderes locais um a um
ou em grupos pequenos usando bom material de discipulado. Deus
levantará pessoas a quem o pioneiro desejará treinar individualmente.
Providencie um horário para o treinamento, e um outro horário para
praticar o ministério. Para que um bom treinamento de liderança
aconteça, é imperativo que tempo seja investido não somente no
estudo, mas no campo. Não deixe Satanás atrapalhar seu treinamento
prático.
Tr einamento
em Discipulado
Par
a Líder
es
ara
Líderes
3.

Dirija cultos
Enquanto o pioneiro está liderando novos estudos Boas Novas nas
casas de não-crentes, acompanhado de novos líderes locais, ele
também estará liderando os cultos e estudos de integração com aqueles
que já completaram o primeiro ciclo de estudos Boas Novas.
Os no
vos con
ver
tidos do primeir
o cic
lo de estudos estão aag
gor
a
nov
conv
ertidos
primeiro
ciclo
ora
reunidos nos cultos
cultos..
Estudos de Inte
g ração
Integ
e
Cultos
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TER
CEIR
O CICL
O
TERCEIR
CEIRO
CICLO

Inicie mais estudos Boas No
vas em outr
as casas na ár
ea usando os
Nov
outras
área
líder
es locais que rrece
ece
ber
am o tr
einamento
tr
avés do se
gundo cic
lo
líderes
eceber
beram
treinamento
einamento,, aatr
tra
segundo
ciclo
lo,,
par
a lider
ar os estudos
para
liderar
estudos. Os novos líderes locais (aqueles que concluíram
o primeiro ciclo) começarão a treinar os novos convertidos do segundo
ciclo de estudos, levando os novos convertidos com eles enquanto
estiverem realizando os estudos.
Os no
vos líder
es do primeir
o cic
lo de estudos estão lider
ando estes
nov
líderes
primeiro
ciclo
liderando
g r upos
vos con
ver
tidos do
upos,, sendo acompanhados pelos no
nov
conv
ertidos
se
gundo cic
lo de estudos
segundo
ciclo
estudos..
g r upos
boas
no
vas
nov

g r upos
boas
no
vas
nov

g r upos
boas
no
vas
nov

g r upos
boas
no
vas
nov

g r upos
boas
no
vas
nov

g r upos
boas
no
vas
nov

Inicie estudos de integração com o segundo grupo, com aqueles que já
completaram os estudos Boas Novas,incentivando-os a participarem dos
cultos.
g r upos
boas
no
vas
nov

g r upos
boas
no
vas
nov

g r upos
boas
no
vas
nov

g r upos
boas
no
vas
nov

g r upos
boas
no
vas
nov

g r upos
boas
no
vas
nov

Culto e
Estudo de Inte
g ração
Integ

Se for possível, reúna todos os novos convertidos num só lugar para o culto.
Treine o povo local a respeito da sua responsabilidade em pagar a aluguel do
lugar de culto, se ele desejar, em vez de depender da igreja mãe!
Tr einamento
em Discipulado
Par
a Líder
es
ara
Líderes
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Continue a discipular líderes. O propósito do discipulado é treinar líderes.
Separe tempo para treinar em particular, não em massa, líderes locais.
Observe o item 2 do segundo ciclo. Deve-se também instruí-los em como
liderar a igreja. O pioneiro pode usar o material no Apêndice 5, pág.143;
preparado pelo Dr. Waylon Moore e o Pr. Thomas. É muito importante
que este treinamento em discipulado seja feito em grupos pequenos, em
lugar privado. Utilize materiais opcionais como Segue-me, Conhecendo
Deus, A Mente de Cristo, Vida Magistral e Maturidade Cristã.
QUAR
TO CICL
O
ART
CICLO
COMECE A NO
VA IGREJ
A
NOV
IGREJA
vas em outr
as casas usando líder
es
1. Inicie mais estudos Boas No
Nov
outras
líderes
locais que têm sido tr
einados pelo pioneir
o aatr
tr
avés da quar
ta eta
pa
treinados
pioneiro
tra
quarta
etapa
pa.
Os novos convertidos que completaram o segundo ciclo e foram
treinados no terceiro ciclo de estudos estão prontos para liderar os
estudos sozinhos. Os líderes do segundo ciclo tomarão esses novos
convertidos que já completaram o terceiro ciclo de estudos com eles
para fazer o quarto ciclo de estudos.
O quar
to cic
lo de estudos Boas No
vas
quarto
ciclo
Nov
g r upos
boas
no
vas
nov

g r upos
boas
no
vas
nov

g r upos
boas
no
vas
nov

g r upos
boas
no
vas
nov

g r upos
boas
no
vas
nov

g r upos
boas
no
vas
nov

Líderes que foram treinados no segundo ciclo liderarão
vos con
ver
tidos
estudos,, sendo acompanhados dos no
nov
conv
ertidos
estes estudos
que já completar
am o ter
ceir
o cic
lo de estudos
completaram
terceir
ceiro
ciclo
estudos..
es locais aag
gor
a estarão lider
ando estudos Boas Novas, Seis
2. Os líder
líderes
ora
liderando
Verdades, os cultos e o material de integração e discipulado.
3. Inicie a igreja com os líderes que estão sendo discipulados. O grupo
decidirá se continuará dividido em grupos pequenos (em casas) ou
se adquirirá um lugar central para se reunir. Eles mesmos assumirão
a responsabilidade pelas despesas de aluguel ou compra do terreno.
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g r upo
boas
no
vas
nov
2o ciclo
g r upo
boas
no
vas
nov
1o ciclo

Culto
g r upo
boas
no
vas
nov
4o ciclo

g r upo
boas
no
vas
nov
3o ciclo

4. Mantenha sempre grupos pequenos de discipulado para dar
prosseguimento ao treinamento de novos líderes.
Estudo em
Discipulado
5. Treine líderes locais em como liderar a igreja.
LÍDERES L
OCAIS EM AÇÃO
LOCAIS
1. Deixe os líderes locais dirigirem o culto e também todas as atividades
dos grupos. Esses líderes já foram treinados anteriormente ou estão
no processo de treinamento.
2. Prepare-se para sair do campo.
3. Continue a treinar líderes e inicie novos estudos Boas Novas nas casas
de não-crentes.
4. Os líderes locais que foram treinados pelo pioneiro devem liderar os
estudos Boas Novas.
5. Os líderes locais que foram treinados pelo pioneiro devem liderar os
estudos de integração.
6. Treine e deixe líderes locais pregarem duas ou três vezes por mês.
Tr einamento
em Discipulado
7. Os líderes locais que foram treinados pelo pioneiro dirigirão os cultos.
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MULTIPLICANDO DISCÍPULOS
A igreja, já organizada, irá começar uma nova igreja, usando os mesmos
métodos. Continue a treinar líderes a repetir os ciclos, continuando a
multiplicar novas igrejas
Ig
Igrr eja
No
va
Nov

No
vos
Nov
g r upos de
discipulado
No
vas
Nov
Igrrejas
Ig

No
vos
Nov
gr upos Boas
No
vas
Nov

No
vos ggrr upos
Nov
de inte
g ração
integ

vas obr
as usando este mesmo método
g anizará no
A ig
org
nov
obras
igrreja no
nov
va or
os bem tr
einados
com leig
leigos
treinados
einados..
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EV
ANGELISMO PIONEIR
O
EVANGELISMO
PIONEIRO

PLANO
PESQUISA
OU
CONTATO

MULTIPLICAR
IGREJAS

ORGANIZAR
IGREJAS

AUTO-SUSTENTADAS,
AUTOPROPAGADORAS
E AUTOGOVERNADAS

BOAS
NOVAS

INICIAR GRUPOS BOAS NOVAS
E DEIXAR LÍDERES LOCAIS
TREINADOS DIRIGIREM.

ESCOLA
BÍBLICA
DOMINICAL

TREINAMENTO DE
PREGADORES,PROFESSORES
DE EBD E LÍDERES

PROSSEGUIR COM
BOAS NOVAS E
INICIAR E AGORA?

E AGORA

DISCIPULADO
PARA LÍDERES
LOCAIS

CULTO

VIDA
MAGISTRAL

SEIS
VERDADES

COMO
TREINAR
LIDERANÇA
LOCAL

Mente de
Cristo

MÉTODOS
INDIRETOS
Segue-me

Conhecendo
Deus
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APÊNDICE 1
O PIONEIR
O E O RECENSEAMENT
O
PIONEIRO
RECENSEAMENTO
A Junta de Missões Nacionais, em seu manual Mutirão Missionário,
aborda o assunto recenseamento da seguinte forma:
1. A finalidade de um recenseamento
2. Como preparar-se para fazer um recenseamento
3. Como fazer um recenseamento
4. Como avaliar um recenseamento
ecenseamento
1. A Finalidade de um R
Recenseamento
Recenseamento é um método para se conseguir, por meio de visitas de
casa em casa, o máximo de informações sobre pessoas num certo período
de tempo, em um determinado lugar.
A primeira finalidade do recenseamento é descobrir onde residem os
interessados, procurando evangelizá-los.
A segunda finalidade do recenseamento é localizar pontos de apoio
es lug
ar
es para iniciar
para futuros trabalhos. Significa localizar melhor
melhores
lugar
ares
futuros trabalhos, como: cultos nos lares, núcleos de estudos bíblicos,
EBF, etc. Podemos ganhar tempo com aquelas pessoas que estão
realmente interessadas, como os crentes afastados da igreja, os crentes
recém-chegados à cidade e que ainda não estão freqüentando nenhuma
poio porque
igreja. Esses lugares e pessoas são denominados pontos de aapoio
podem ajudar no início do trabalho.
ceir
a finalidade é que, por meio do recenseamento, pode-se
A ter
terceir
ceira
encontrar o povo no seu próprio ambiente, e assim é possível conhecer
melhor suas necessidades, seu nível cultural, suas idéias, e,
conseqüentemente, pode-se planejar um programa próprio para o povo
com um atendimento adequado.
ta finalidade é tornar o grupo conhecido no bairro, fazendo amizade
A quar
quarta
com as pessoas, pois isso facilitará a execução do programa.
A quinta finalidade é descobrir os grupos religiosos que existem no bairro.
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2.

O Pr
o par
aoR
ecenseamento
Preepar
paro
para
Recenseamento
Para que o recenseamento tenha bons resultados, é preciso que as equipes
estejam bem preparadas para agir com segurança. Nesta segunda parte,
serão apresentadas as condições para um bom recenseamento.
A. Preparo espiritual
a) Orar pelos moradores do bairro
b) Orar pela equipe
c) Orar pelo pioneiro
B. Preparo do material
A pasta deve conter folhetos, evangelhos, fichas de recenseamento,
estudos bíblicos e lápis.
a) Verificar se o conteúdo da pasta está completo.
b) Verificar se já está escrito o número da quadra ou do local.
c) Verificar o local a ser recenseado na planta que deve estar dentro da
pasta, com os nomes das ruas.
C. Preparo do local
a) Conhecer a área a ser recenseada, através da planta do bairro.
b) Ver a melhor forma de chegar ao local do recenseamento, também
através da planta do bairro.
c) Verificar se está no local correto, através das placas ou informações
de outras pessoas.
D. Resumo
Para o recenseamento, é necessário:
a) Preparar-se espiritualmente mediante a oração e leitura da Bíblia.
b) Preparar o material, verificando se tudo está completo.
c) Preparar o local, conhecendo bem a área a ser recenseada.

3.

er um R
ecenseamento
Como F
az
Recenseamento
Faz
azer
A. O primeiro passo é preencher a ficha:
legi
giv
elmente..
a) Escrever le
gi
velmente
b) Usar uma ficha para cada família.
c) Preencher cada lacuna do formulário nos dois lados.
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B. O segundo passo é a entrevista. Seis pontos são essenciais para a
va, simpática,
pessoa que está entrevistando. Ela deve ser positi
positiv
pr
udente
me
entil e objeti
va.
prudente
udente,, fir
firme
me,, ggentil
objetiv
C. O terceiro passo é o que fazer durante a entrevista.
a) Explicar a razão do recenseamento e o que irá fazer com as
informações coletadas. Por exemplo:
– “Vamos começar um estudo bíblico no bairro”.
– “Queremos conhecer os moradores do bairro para melhor servilos”.
b) Aproveitar a oportunidade para um testemunho rápido e direto,
caso o entrevistado demonstre algum interesse pelo evangelho.
c) Evitar discussão, mesmo que seja para defender-se.
d) Falar com a pessoa certa.
Se um rapaz ou uma criança atender, diga: “Desejo falar com
seu pai”; se for uma moça, diga: “Desejo falar com sua mãe”.
Se ambos não estiverem em casa, converse com a criança, pois
ela pode ser uma porta que se abre para esta família.
e) Não insistir demais nas perguntas, mas também não desistir com
facilidade.
f) Enquanto um membro da dupla anota as informações, o outro
pode conversar com o interessado.
4.

Como Avaliar um R
ecenseamento
Recenseamento
A. O quarto passo é aproveitar os resultados do recenseamento.
a) Verificar quais as ruas e quarteirões terminados.
b) Marcar as fichas e o mapa.
c) Separar as listas dos interessados e os batistas para serem pontos
de apoio (lugares para os estudos).
d) Marcar as visitas aos interessados, na ficha semanal, para o dia
seguinte e preparar o material necessário.
e) Fazer um levantamento e uma avaliação dos resultados de
cada dia.
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APÊNDICE 2
SEIS VERD
ADES P
ARA OS NO
VOS CONVER
TIDOS
VERDADES
PARA
NOV
CONVERTIDOS
Pr. Thomas Wade Akins

INTR
ODUÇÃO
INTRODUÇÃO
A Bíblia diz, em Colossenses 2.6: “Já que vocês aceitaram Jesus como
Senhor, vivam unidos com Ele.” Nesta lição, você aprenderá como viver
em comunhão com Cristo.
Quando você nasceu fisicamente, nasceu uma só vez. Quando você
recebeu a Cristo, nasceu espiritualmente, e isso só pode acontecer uma
vez também. Você recebe Cristo e a vida eterna somente uma vez na sua
vida. Isto é chamado em João 3 de novo nascimento. Fisicamente, você
não poderá voltar a nascer a cada domingo, e da mesma forma ocorre
com o nascimento espiritual.
VERD
ADE 1 – TENHA CER
TEZA DE SU
A SAL
VAÇÃO E D
A
VERDADE
CERTEZA
SUA
SALV
DA
A ETERN
A
VIDA
ETERNA
VID

O que é a vida eterna? João 17.3 diz: “E a vida eterna é esta: que todos
conheçam a ti, que é o único Deus verdadeiro, e conheçam também a
Jesus Cristo, que enviaste ao mundo.” Em outras palavras, a vida eterna
é Jesus Cristo em seu coração (espírito). Isto quer dizer que quando
Cristo entra em sua vida, Ele lhe dá uma nova vida agora e a certeza de
viver com Ele eternamente no céu.
1 João 5.12 diz: “Quem tem o filho [Jesus] tem a vida.” João 3.16 diz:
“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho
unigênito [único], para que todo aquele que nele crê não pereça, mas
tenha a vida eterna.”
O que acontecerá se você pecar depois de receber a Cristo? Você não
perderá a salvação! Deixe-me explicar. Tenho três filhos. Algumas vezes,
eles me desobedecem. Você acha que eu os mando embora
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para sempre? Não, de jeito nenhum! Eles são meus filhos. Eu os amo. O
que faço é corrigi-los, ensiná-los e discipliná-los. A Bíblia diz, em Hebreus
12.7,8: “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.”
A Bíblia diz, em João 1.12: “Todos que o receberam são filhos de Deus.”
Então, o filho de Deus será corrigido por Deus quando pecar; do
contrário, não é realmente um filho de Deus! Um filho verdadeiro não
na
perde a salvação, porque ele tem a vida eter
eterna
na!
Se você pecar depois de receber a Cristo, Deus o disciplinará, para treinálo a andar no caminho certo. Ele não irá retirar a sua salvação. Ela é
a sempr
eterna, é par
para
sempree.
VERD
ADE 2 – SEJ
A B
ATIZADO
VERDADE
SEJA
BA
Jesus diz, em Mateus 28.19: “Portanto, vão a todos os povos do mundo
e façam 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 mandado.”
Talvez você tenha sido batizado quando era um bebê. Mas Jesus diz que
só os seguidores têm o direito de serem batizados. Você não era um
seguidor de Jesus quando bebê. Você não sabia nada sobre Jesus. Você
se tornou um seguidor de Jesus quando o recebeu em sua vida pela fé e
arrependimento.
Por que você não deveria ser batizado quando era um bebê? Porque o batismo
é um símbolo (ou uma identificação) de que você é um seguidor de Jesus.
Na Bíblia, todos os seguidores foram batizados por imersão depois de
receberem a Cristo. O que é imersão? O pastor mergulhará seu corpo
totalmente na água por uns segundos. Por quê? Porque isso é um
símbolo da morte, do sepultamento e da ressurreição de Jesus. Você
não pode fazer isto quando bebê, mas deve fazê-lo quando receber a
Cristo.
Romanos 6.3,4 diz: “Com certeza, vocês sabem que, quando fomos
batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para
te
ficarmos unidos (identificados) também com a sua mor
morte
te. Assim,
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quando fomos batizados, fomos enterrados com Ele, por termos morrido
junto com Ele. E isso para que, como Cristo ressuscitou pelo poder
glorioso do Pai, assim também vivamos uma vida nova!”
A água não salva. Só Jesus Cristo salva. Mas seu batismo é o primeiro
símbolo de que você é realmente um seguidor de Jesus. Se você não sabe
onde pode ser batizado, fale com o pioneiro ou com o autor destes
estudos, explicando sua salvação, e lhe será indicada uma igreja.
VERD
ADE 3 – LEIA SU
A BÍBLIA
VERDADE
SUA
Salmos 119.105 diz: “A tua palavra é uma lâmpada para o meu caminho
e luz para me guiar.” A Bíblia é a Palavra de Deus. A primeira parte é o
Velho Testamento. A segunda parte é o Novo Testamento. A palavra
“testamento” quer dizer “um pacto”.
Como ler a Bíblia? A Bíblia é uma carta de amor de Deus para você.
Leia a sua Bíblia usando este método:
1. Começar a ler um livro. Por exemplo: o livro de João;
2. Ler o primeiro verso;
3. Pedir a Deus para mostrar uma verdade espiritual no verso. Por
exemplo: João 1.2,3 diz: “No princípio era o Verbo, e o Verbo estava
com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele”. Quais
as verdades contidas nestes versos?
a) O mundo foi criado pelo Verbo;
b) O Verbo era Deus (o verso 14 diz que o Verbo é Jesus).
4. Ler cada verso ou parágrafo usando este método e deixar Deus falar
com você sobre quem Ele é, sobre pecados em sua vida, ordens para
obedecer, etc.
VERD
ADE 4 – ORAÇÃO
VERDADE
Deus diz, em Lucas 18.1, que devemos orar sempre e nunca
dasanimarmos. Como você pode orar? É importante que você tenha um
tempo a sós com Deus. Comece seu tempo usando este método:
a da Bíb
lia – Use o método do Passo 3 por 5 minutos;
1. Leitur
Leitura
Bíblia
ação – Diga: “Senhor e Pai, eu amo o Senhor porque...”
2. Ador
Adoração
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atidão – Agradeço ao Senhor porque...”
3. Gr
Gra
cessão – “Oro por meu filho José, porque ele precisa de...”
4. Inter
Intercessão
(Continue a orar pelas pessoas que não receberam Jesus ainda.) Faça
uma lista de pessoas. Ponha alguns nomes numa lista para o domingo,
em outra para a segunda, terça, etc.
5. Súplica – Fale com Deus sobre suas necessidades.
6. Confissão – Fique em silêncio durante um tempo e peça a Deus que
traga à sua mente qualquer pecado, coisa má que esteja em sua vida.
1 João 1.9 diz: “Se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele
cumprirá a sua promessa e fará o que é justo; perdoará os nossos
pecados e nos limpará de todas as maldades.”
Isto foi escrito para as pessoas que já receberam a Cristo. Quando você
fica sujo, você toma banho. Confissão para um crente é um banho
espiritual.
VERD
ADE 5 – SEJ
A MEMBR
O DE UMA IGREJ
A EV
ANGÉLICA
VERDADE
SEJA
MEMBRO
IGREJA
EVANGÉLICA

Efésios 1.23 diz: “Pois a igreja é o corpo de Cristo.” Jesus Cristo é a
cabeça da igreja. Efésios 1.22 diz: “Deus fez com que Cristo
dominasse todas as coisas e deu o próprio Cristo à igreja, como o
único Senhor de tudo.”
O nome “Pedro” quer dizer “uma pedra”. Jesus Cristo também é referido
na Bíblia como pedra, rocha. Em Mateus 16.18, Cristo não disse que
Pedro seria o Papa, mas Jesus mesmo é a principal pedra de esquina. 1
Coríntios 3.11 diz: “Porque Deus já pôs Jesus Cristo como o único
alicer
ce
o pode ser colocado
alicerce
ce,, e nenhum outr
outro
colocado..”
Por que você deve ser filiado a uma igreja?
1. Para adorar a Jesus com outros irmãos em Cristo;
2. Para aprender a Palavra de Deus;
3. Para ter comunhão com outros seguidores de Cristo (a igreja é sua
família espiritual);
4. Para servir a outros;
5. Para testemunhar às pessoas que ainda não receberam Jesus Cristo.
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VERD
ADE 6 – TESTEMUNHE
VERDADE
Em Mateus 28.19, Jesus disse: “Ide e fazei discípulos.” Isto quer dizer
que cada seguidor de Jesus deve compartilhar com uma pessoa perdida
o que aconteceu em sua vida. Este testemunho deve começar com as
pessoas da família. Você deve dizer como era sua vida antes de ter
recebido a Cristo como seu Salvador; como percebeu sua necessidade
de Cristo; como e quando recebeu a Cristo, e como é sua vida agora
com Cristo. Feito isso, pergunte à pessoa se ela quer receber a Cristo e
também ter a certeza da vida eterna.
Se ela disser que sim, mostre-lhe os versos seguintes e explique cada um
com as devidas orientações:
1. 1 João 5.13 – Você pode ter certeza da vida eterna. A vida eterna é
Jesus em seu coração (João 17.3). A vida eterna resulta em paz agora
(João 10.10,17) e certeza do céu depois da morte (João 14.1-13).
2. Romanos 3.23 – O maior problema do homem é o pecado. Todos
nós somos pecadores. Por causa do pecado, temos uma grande
barreira que nos separa de Deus.
3. Romanos 6.23 – “O salário do pecado é a morte.” Isto é, o resultado
final do pecado é a morte. A morte é a separação de Deus. Isto resulta
em uma vida sem paz, sem gozo, sem certeza da vida eterna, tensa,
vazia, marcada pelo medo e com consciência culpada. Também é
uma vida separada do céu e da presença de Deus por toda a
eternidade.
4. Romanos 5.8 – Cristo morreu pelos meus e seus pecados. Cristo pagou
o salário dos meus pecados e também dos seus pecados morrendo
em meu lugar e também em seu lugar.
5. Romanos 8.9,10 e Romanos 10.9,10 – Para receber a Cristo, você
deve aceitá-lo como seu Senhor e Salvador. Isto que dizer que você
deve estar disposto a permitir que Cristo controle sua vida. Para
receber a Cristo, é preciso também crer nEle; crer significa deixar de
confiar em todas as outras coisas e depositar sua fé somente em Jesus
Cristo.
6. Romanos 10.13 – Pergunte à pessoa se ela gostaria de entregar sua
vida a Jesus. Se a resposta for sim, peça que ela ore pedindo a
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Cristo para entrar em sua vida agora mesmo, “porque todo aquele que
invocar o nome do Senhor será salvo” (Romanos 10.13).
PER
GUNT
AS
PERGUNT
GUNTAS
F”
Responda às questões abaixo, escolhendo “V
V” para verdadeiro e “F
para falso, fazendo um círculo na resposta certa.
1. (V) (F) – Você pode ter a certeza da vida eterna.
2. (V) (F) – A vida eterna é ter Jesus Cristo em seu coração.
3. (V) (F) – A vida eterna é permanecer para sempre no céu.
pois
4. (V) (F) – Cada seguidor ou discípulo de Jesus deve ser batizado de
depois
de receber Cristo, e não antes.
5. Faça uma lista dos seis passos para crescer em sua fé e ter comunhão
com Cristo:

1)______________________________________________________________
2)_____________________________________________________________
3)____________________________________________________________________
4)____________________________________________________________________________
5)_________________________________________________________________________
6)__________________________________________________________________________________
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APÊNDICE 3

ESTUDOS EV
ANGELÍSTICOS
EVANGELÍSTICOS
A”
SÉRIE: ““A
A NO
VA VID
NOV
VIDA
A NO
VA VID
A
NOV
VIDA
Lição 1
QUEM É VOCÊ?
Pr. Thomas Wade Akins

INTR
ODUÇÃO
INTRODUÇÃO
Quem é você? Porque você existe? Qual é o propósito de sua vida? Por
que você nasceu? Qual é a raiz de muitos problemas? O que acontecerá
com você logo após a sua morte? Quem é você?
Em 1 Tessalonicenses 5.23, a Bíblia diz: “E o próprio Deus de paz vos
santifique completamente; o vosso espírito, e alma, e corpo sejam
completamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor
Jesus Cristo.”
O homem tem três partes: um corpo, uma alma e um espírito. Observe
o diagrama seguinte:

CORPO
ALMA
ESPÍRITO

po? Seu corpo é a casa de sua alma e de seu espírito. A
1.. O que é cor
corpo?
Bíblia nos ensina que nossos corpos foram feitos do pó da terra.
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Gênesis 2.7 diz: “Então, do pó da terra, o Deus eterno formou o ser
humano...” Seu corpo é importante. Em 1 Coríntios 6.13, a Bíblia
ensina que devemos usar os nossos corpos para a glória de Deus.
A Bíblia diz que, no fim do mundo, Deus ressuscitará o seu corpo e você
terá um corpo imortal. 1 Coríntios 15.20 diz: “Mas a verdade é que
Cristo ressuscitou, e isso é a garantia de que os que estão mortos também
ressuscitarão.” Assim sendo, o ensinamento bíblico não é sobre
reencarnação, mas sobre ressurreição.
Então, a cada dia e lentamente seu corpo está ficando mais velho. Um
dia, seu coração vai parar. Certamente seu corpo morrerá e voltará para
o pó até que Jesus volte e o ressuscite para que você enfrente diante do
trono de Deus o julgamento final.
2. O que é a alma? O Novo Testamento foi escrito originalmente na
língua grega, e a palavra “alma” é psíche. Nossa palavra em português
é “psique”. Esta é a raiz de palavras como psicologia.
Sua alma contém três partes:
A) Mente
Mente: Você tem a capacidade de pensar.
B)Emoções
Emoções: Você tem a capacidade de sentir amor, raiva, ódio,
Emoções
amarguras, compaixão.
C) Vontade
ontade: Você tem a capacidade de escolher e tomar decisões.
Para tomar decisões, você usa sua vontade.
3. O que é o espírito? A Bíblia diz, em João 4.24: “Deus é espírito.”
Gênesis 1.27 diz que “Deus criou o homem à sua imagem e
semelhança; à semelhança de Deus o criou; homem e mulher os
criou.”
O que quer dizer a frase “Deus criou o homem à sua imagem?” Quer
dizer que, quando você nasceu, Deus deu a você um espírito. Um animal
não tem espírito, porque ele não foi criado à imagem de Deus.
Seu espírito é aquela parte que se comunica com o Deus vivo. Deus deu
a você a capacidade de ter comunhão com Ele.
A Bíblia nos ensina que já nascemos com o espírito vazio e que somente
Deus pode preenchê-lo. Sabe por quê? Porque Deus é Santo! No
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encontro com Nicodemos, Jesus disse: “Ninguém pode ver o Reino de
Deus se não nascer de novo.” Sem que o homem tenha experimentado
o novo nascimento em seu espírito, ele tem tensão em sua vida e em seu
lar, culpa em sua mente, medo de viver e morrer e um grande vazio em
seu espírito.
Talvez você esteja sentindo um grande vazio em seu interior, em seu
espírito, ou, em outras palavras, em seu coração.
Em nossa próxima lição, você aprenderá mais sobre como ter paz, alegria
e um espírito completo (cheio de Deus), e como pode ter uma vida em
abundância e a vida eterna. Deus criou você. Você é uma pessoa de
valor. Deus o ama, porque você foi criado à imagem dEle e para glorificálo como Senhor de sua vida.
PERGUNTAS
Por favor, responda às perguntas. As questões abaixo deverão ser
V” para verdadeiro e “F
F ” para falso. Faça um círculo
respondidas com “V
em torno da resposta certa.
1. (V) (F) – O homem é composto de três partes.
2. (V) (F) – O corpo do homem viverá para sempre.
3. (V) (F) – A alma é sua mente, suas emoções e sua vontade.
4. (V) (F) – O animal tem um espírito.
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A NO
VA VID
A
NOV
VIDA
Lição 2
O PR
OPÓSIT
O DE DEUS
PROPÓSIT
OPÓSITO
Pr. Thomas Wade Akins
INTRODUÇÃO
Deus ama você. Você foi criado à imagem dEle e é uma pessoa
importante, digna e com valor. Qual é sua opinião sobre si mesmo?
Você é uma pessoa que se ama? Caso contrário, será muito difícil amar
outras pessoas que estão ao seu redor. Tudo começa quando você
realmente reconhece que Deus é amor e que Ele ama você. João 3.16
diz: “Deus amou o mundo [você] de tal maneira que deu o seu Filho
unigênito [único], para que você não pereça, mas tenha a vida eterna.”
OPÓSIT
O DE DEUS P
ARA A SU
A VID
A
1. O PR
PROPÓSIT
OPÓSITO
PARA
SUA
VIDA
Qual é o propósito de Deus para você? Por que você nasceu? A Bíblia diz, em
oão 5.13: “Eu escrevo isso [a Bíblia] a vocês que crêem no Filho de Deus,
1 JJoão
na!
para que saibam que têm a vida eter
eterna!
na!” Em outras palavras, o desejo de
te
za
Par
a que saibam que
Deus é dar a você a vida eterna com cer
certe
teza
za. Ele diz: “P
ara
têm a vida eter
na.
” Se você morrer hoje, você tem certeza de que vai para o
eterna.
na.”
céu com Jesus por toda a eternidade? De acordo com a Bíblia, você pode ter
absoluta certeza disto. Leia de novo 1 João 5.13.
UE É A VID
A ETERN
A?
2. O Q
QUE
VIDA
ETERNA?
Jesus, em João 17.3, define a vida eterna da seguinte maneira:
“E a vida eterna é esta: Que todos conheçam a ti, que é o único Deus
esus Cristo
verdadeiro; e conheçam também JJesus
Cristo, que enviaste ao mundo.”
Na língua portuguesa, temos dois verbos que são importantes: um é
saber, e o outro é conhecer. Você pode saber alguma coisa sobre o
Presidente da República ou você pode conhecer pessoalmente o
presidente. A palavra conhecer quer dizer que você tem um
relacionamento íntimo com alguém, como no caso do marido e sua
esposa ou seus filhos. Você sabe muitas coisas sobre Jesus Cristo, ou
você O conhece pessoalmente em seu coração?
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TADOS D
A VID
A ETERN
A
3. OS DOIS RESUL
RESULT
DA
VIDA
ETERNA
1o – Quando você conhece realmente Jesus como seu Salvador e Senhor,
em seu interior brotam o amor, o perdão e a vida real agora. Jesus
diz, em João 10.10: “Eu vim para que você tenha a vida, e a tenha
em abundância.” Isto é a vida eterna agora!
2o – Ao possuir a vida eterna, a Bíblia diz que você viverá no céu com
Jesus eternamente depois de morrer. Jesus diz, em João 14.1-3: “Não
fiquem tristes e preocupados. Confiem em Deus e confiem também
ou
em mim. Na casa de meu Pai (o céu) há muitos cômodos, e eu vvou
pr
ar um lugar para vocês...”
preepar
parar
CONCL
USÃO
CONCLUSÃO
Deus o ama, e o desejo dEle é dar a você uma nova vida, uma vida
transformada, uma vida com paz, amor, perdão total e a vida eterna.
Na próxima lição, você aprenderá mais sobre como conhecer a Cristo e
ter a certeza da vida eterna!
PERGUNTAS
F”
Responda às questões abaixo, escolhendo “V
V” para verdadeiro e “F
para falso, fazendo um círculo na resposta certa.
1. (V) (F) – A Bíblia ensina, em 1 João 5.13, que é impossível ter a certeza
da vida eterna.
2. (V) (F) – A vida eterna é conhecer a Jesus Cristo pessoalmente em
seu coração.
3. (V) (F) – Um dos resultados da vida eterna é ter uma nova vida e paz
em seu interior, agora, por meio de Jesus Cristo.
4. (V) (F) – Um outro resultado da vida eterna é ter a certeza de ir para
o céu após a morte.
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A NO
VA VID
A
NOV
VIDA
Lição 3
NOSSA NECESSID
ADE – PAR
TE 1
NECESSIDADE
PARTE
Pr. Thomas Wade Akins

INTR
ODUÇÃO
INTRODUÇÃO
Na última lição, você aprendeu que o Senhor Deus o ama e que Ele quer
dar a você uma nova vida, uma vida transformada, e a vida eterna por
Cristo Jesus, nosso Senhor. O primeiro passo para conhecer a Cristo e
recebê-lo em seu coração é entender a verdade dessa lição.
UE A MAIORIA D
AS PESSO
AS NÃO TEM
1.POR
QUE
DAS
PESSOAS
POR Q
CER
TEZA D
A VID
A ETERN
A?
CERTEZA
DA
VIDA
ETERNA?
Porque a maioria das pessoas tem um espírito vazio. O problema
principal é o pecado. Nós não gostamos desta palavra, mas ela é
uma palavra real e é usada muitas vezes na Bíblia. A Bíblia diz, em
Romanos 3.23, que “todos pecaram e estão separados de Deus”.
UE É O PECADO?
2. O Q
QUE
Os autores da Bíblia escolheram vários termos para expressar melhor
o aspecto particular do pecado que eles queriam enfatizar. No Velho
Testamento, há palavras hebraicas que significam cometer iniqüidade,
desviar ou deturpar, distorcer, fazer o errado, ser pervertido, mau,
praticar o mal, causar sofrimento, miséria, injustiça, desagrado, recusarse a obedecer.
No Novo Testamento, há uma palavra grega para este significado:
deixar de atingir o alvo, uma ação má, um ato perverso, um motivo
para escândalo, pecado contra Deus, poder ilusório. Outras palavras
do Novo Testamento para pecado significam: infidelidade, descrença,
descontrole, transgressão e violação da Lei de Deus. Então, pecado
é desobediência a Deus.
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AS MANEIRAS:
3. O HOMEM É UM PECADOR DE DU
DUAS
A. A Bíblia ensina que somos pecadores por natureza. Salmos 51.5 diz:
“De fato tenho sido mau desde que nasci; desde o dia do meu nascimento,
tenho sido pecador.”
Você já observou que não é preciso ensinar as crianças como pecar ou
fazer o mal? Tenho três filhos e nunca os ensinei como pecar ou fazer o
mal. Eles têm lições sobre Ciência, Matemática, Português, mas eles
não têm nenhuma lição sobre como fazer o mal. Por quê? A Bíblia nos
ensina que somos pecadores por natureza.
B. A Bíblia nos ensina que somos pecadores por escolha. Isto quer dizer
que nós livremente escolhemos fazer o mal. Deus nos deu os dez
mandamentos em Êxodo 20.
Deus diz:

Não tenha nada diante de MIM.
Não tenha ídolos ou imagens em suas casas.
Não cometa adultério ou sexo imoral.
Não minta, etc.

Na próxima lição, você aprenderá sobre as conseqüências do pecado e a
nossa única esperança.

PER
GUNT
AS
PERGUNT
GUNTAS
V” para verdadeiro e “F
F”
Responda às questões abaixo, escolhendo “V
para falso, fazendo um círculo na resposta certa. Na questão de No 5,
S” para sim e “N
N ” para não.
escolha “S
1. (V) (F) – A maioria das pessoas tem a certeza da vida eterna.
2. (V) (F) – O maior problema do homem é a falta de dinheiro.
3. (V) (F) – O maior problema do homem é o pecado.
4. (V) (F) – O pecado causa uma separação entre Deus e o homem.
5. (S) (N) – Você tem certeza absoluta da vida eterna?
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A NO
VA VID
A
NOV
VIDA
Lição 4
NOSSA NECESSID
ADE – PAR
TE 2
NECESSIDADE
PARTE
Pr. Thomas Wade Akins

INTR
ODUÇÃO
INTRODUÇÃO
Na última lição, você aprendeu que o Senhor Deus o ama e que Ele é
santo. A palavra santo significa separado. Isto quer dizer que Deus não
tem pecado, mas o homem é um pecador. Existe uma barreira entre
Deus e o homem: a barreira do pecado.
DEUS
PECADO
HOMEM
A Bíblia diz, em Romanos 6.23: “O salário do pecado é a morte.” Quando
você trabalha, você recebe um salário. Quais são as características do
salário do pecado?
1. A morte é a separação de Deus agora, neste momento. Talvez
você tenha um grande vazio em seu coração. Em lugar de paz,
talvez você tenha tensão. Em lugar de amor, talvez você tenha
solidão. Em lugar de esperança, talvez você tenha medo. Medo
de viver e medo de morrer. Talvez você pareça extraordinariamente
feliz, mas no seu interior sinta-se vazio e sem propósito na vida.
Talvez ninguém saiba disso senão você.
2. A morte é a separação de Deus por toda a eternidade no inferno. A
Bíblia não ensina e Jesus nunca ensinou que o purgatório existe.
Algumas igrejas e pessoas ensinam que o purgatório é o lugar onde
as almas dos fiéis são purificadas depois da morte, a fim de que
fiquem prontas para irem para o céu.
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Jesus disse, em Lucas 16.26, que há um grande abismo entre o inferno e
te quer
o céu. Jesus ensina bem claro, em Lucas 16.19-31, que a mor
morte
dizer inferno.
A Bíblia diz, em Hebreus 9.27: “Cada pessoa tem de morrer uma vveez só
e depois será julgado por Deus.” Em outras palavras, você morrerá só
uma vez (não existe reencarnação) e depois será julgado por Deus.
CONCL
USÃO
CONCLUSÃO
O pecado é um problema sério, e a conseqüência dele é a morte, separação
de Deus agora, enquanto você está vivendo, e depois que morrer.
Na próxima lição, você aprenderá a única solução para seus pecados.

PER
GUNT
AS
PERGUNT
GUNTAS
F”
Responda às questões abaixo, escolhendo “V
V” para verdadeiro e “F
para falso, fazendo um círculo na resposta certa.
1. (V) (F) – Deus é santo.
2. (V) (F) – O homem é santo.
3. (V) (F) – O salário do pecado é a morte.
4. (V) (F) – A Bíblia e Jesus ensinam que o purgatório existe.
5. (V) (F) – A morte é separação de Deus agora e também no inferno,
por toda a eternidade.
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Lição 5
A PR
OVIDÊNCIA DE DEUS
PRO
Pr. Thomas Wade Akins
INTRODUÇÃO
Na última lição, você aprendeu que Deus o ama, que Ele é santo e que
o homem é pecador. Aprendeu que o pecado tem duas conseqüências.
A Bíblia diz, em Romanos 6.23: “O salário do pecado é a morte.” A
morte é a separação de Deus de duas maneiras. A primeira é a separação
de Deus agora, neste mundo; e a segunda, depois de morrer, no inferno,
eternamente. Nesta lição, você aprenderá a única solução para o
problema do homem, que é o pecado.
1. O PREÇO DO PECADO
O preço de cada pecado que você cometeu ou cometerá é a morte, de
acordo com Romanos 6.23. Isto quer dizer que a única maneira para
eliminar a barreira do pecado em sua vida é se alguém morrer por seus
pecados. A Bíblia diz, em Romanos 5.8: “Mas Deus prova o quanto nos
ama: quando ainda éramos pecadores, Cristo mor
morrreu por nós.”
OP
AGOU O PREÇO DOS SEUS PECADOS
2. JESUS CRIST
CRISTO
PA
Jesus Cristo pagou o preço dos seus pecados com Seu sangue, quando
Ele morreu na cruz. 1 João 1.7 diz que “o sangue de Jesus nos limpa de
todo pecado”.
Muitas pessoas estão tentando chegar a Deus através:
1. da prática de boas obras
2. da religião
3. do ato do batismo
4. da eucaristia (comunhão)
5. de rezas a Maria

6. de missas
7. dos anjos
8. dos santos
9. da reencarnação
10. dos espíritos
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Porém, esses esforços não têm nenhum poder para eliminar os seus
pecados. A Bíblia explica bem claro que há só um Senhor, Salvador
e Mediador entre o homem e Deus. O nome dEle é Jesus. 1 Timóteo
2.5 diz: “Porque existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus
com as pessoas: Cristo Jesus, o ser humano que deu a si mesmo para
salvar a todos.”

Depois que Jesus Cristo morreu na cruz por nossos pecados, Ele
ressuscitou dos mortos. Você crê que Jesus Cristo é o único Senhor,
Salvador e Mediador entre você e Deus?
Na próxima lição, você aprenderá sobre como receber Cristo em seu
espírito (coração) e ter a vida eterna.

PER
GUNT
AS
PERGUNT
GUNTAS
F”
Responda às questões abaixo, escolhendo “V
V” para verdadeiro e “F
para falso, fazendo um círculo na resposta certa.
1. (V) (F) – O preço do pecado é a morte.
2. (V) (F) – A morte de Cristo (seu sangue) é a única maneira para
eliminar o pecado do homem.
3. (V) (F) – O ato do batismo pode eliminar o pecado.
4. (V) (F) – A eucaristia pode eliminar o pecado.
5. (V) (F) – Jesus Cristo é o nosso único Senhor, Salvador e Mediador
e pode eliminar os nossos pecados.
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Lição 6
NOSSA RESPOST
A
RESPOSTA
Pr. Thomas Wade Akins
INTR
ODUÇÃO
INTRODUÇÃO
Na última lição, você aprendeu que Jesus Cristo derramou Seu sangue
para pagar o preço de seus pecados. Aprendeu que nenhuma outra
coisa, pessoa ou esforço tem condições de eliminar seus pecados;
somente Jesus Cristo. Ele pagou todo o preço de seus pecados. Você
não deve pagar nada. Assim, Jesus oferece a você uma nova vida e a
vida eterna.
Talvez você saiba tudo sobre Jesus Cristo em sua mente, mas a Bíblia
diz que você deve recebê-lo em seu espírito (coração). Ele deve sair de
sua mente e entrar em seu coração. Quando Ele fizer isto, perdoará no
mesmo momento os seus pecados passados, presentes e poderá até
ece
ber
am
perdoar os seus pecados futuros. João 1.12 diz: “A todos que O rrece
eceber
beram
deu-lhes o poder de serem filhos de Deus.”
O que você deve fazer para receber a Cristo:
O
1. ARREPENDIMENT
ARREPENDIMENTO
Marcos 1.15 diz: “Arrependam-se dos seus pecados...” A palavra
arrependimento quer dizer “mudar a mente”. Em outras palavras, você
deve estar disposto a mudar sua mente sobre o pecado e estar pronto a
deixar Cristo entrar em seu coração e mudar ou transformar sua vida.
Você mesmo não tem poder para mudar sua vida. Mas você está pronto
a deixar Cristo entrar em sua vida e transformá-la? Em outras palavras,
você deve reconhecer que só Cristo tem condições de mudar sua vida.
Você está pronto a dar meia-volta em sua vida em direção a Jesus?
Você está pronto a abandonar os seus pecados, entregar sua vida a
Cristo e deixá- lo controlar você? Você está pronto a deixar Cristo ser
seu Mestre e mudar sua vida?
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2. FÉ
Marcos 1.15 diz: “Creia na mensagem da salvação.” Quase todo mundo
diz: “Tenho fé em Jesus.” Mas, existe uma fé real e uma fé falsa. A
Bíblia diz, em Tiago 2.19, que “os demônios crêem em Jesus”. Sabemos
que o diabo e os demônios não são salvos.
UE É FÉ REAL?
3. O Q
QUE
Fé real é a fé que salva. A palavra fé quer dizer confiar. A fé que salva
não coloca sua confiança em outras coisas, senão em Jesus, para sua
salvação. A palavra fé ou crer significa entregar a sua vida a Cristo, para
que você possa ser um com Ele.
O
4. RECEBER CRIST
CRISTO
Você está pronto a confessar Cristo como seu único Senhor, Mestre, Chefe
e deixá-lo transformar a sua vida e controlá-la? Isto é arrependimento!
Você está pronto a deixar de confiar em outra coisa, como sua boa
vida, suas boas obras, em Maria, nos anjos, em feitiçarias, em ídolos,
em imagens, no ato do batismo, e depositar sua fé somente em Jesus
Cristo? Isto é fé real.
SÓ JESUS CRIST
O SAL
VA!
CRISTO
SALV
CONCL
USÃO
CONCLUSÃO
Jesus Cristo morreu na cruz por seus pecados e, depois de três dias,
ressuscitou. Ele está vivo hoje e quer entrar em sua vida. Você concorda
em que Jesus Cristo é o seu único Senhor, Salvador e Mediador? Você
está pronto a entregar sua vida a Cristo, deixar que Ele a transforme e
lhe dê a vida eterna?
A Bíblia diz, em Romanos 10.13: “Todo aquele que invocar o nome
do Senhor será salvo.” Você pode receber Cristo em sua vida agora
mesmo pela fé. Você pode pedir a Cristo, por meio da oração, que
entre em sua vida.
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Se este é o seu desejo, faça esta oração agora, com toda a sinceridade de
seu coração, a Jesus. Diga a Ele:
“Senhor, sou um pecador. Estou controlando minha vida. Mereço a
morte e o inferno. Creio no Senhor como meu único Senhor e Salvador.
Estou pronto a abandonar meus pecados e deixá-lo controlar minha
vida. Estou pronto a deixar todas as outras coisas para a minha
salvação. Jesus, entre em meu coração agora, transforme a minha vida
A ETERN
A . Amém.”
e me dê uma nova vida e a VID
VIDA
ETERNA
PER
GUNT
AS
PERGUNT
GUNTAS
S ” para sim e “N
N ” para não,
Responda às questões abaixo, escolhendo “S
fazendo um círculo na sua resposta.
1. (S) (N) – Você crê que Jesus atendeu à sua oração?
2. (S) (N) – Se você crê, de acordo com a Bíblia, Jesus Cristo está agora
em seu coração.
3. Se você morrer hoje, onde passará a eternidade?
Resposta
esposta:
Se, pela fé, você fez a oração e pediu a Jesus para entrar em sua vida, por
favor, preencha o seguinte formulário em letra de forma ou a máquina:
1. Descreva sua vida antes de você realmente ter recebido Jesus (Seus
problemas, estilo de vida, religião, etc.)
_____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________________________________________________
___________________________________________________________
2. Onde você realmente deixou de confiar em todas as outras coisas e
entregou a sua vida a Jesus? (Por exemplo: na praça, em uma de
140

suas programações ao ar livre, com o filme sobre Jesus, ao ler um folheto,
no final do curso por correspondência, no estudo bíblico, etc.) Seja
específico! (Defina com clareza.)
_____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
_____________________________________________________________

3. Como é sua vida agora? (Por exemplo: aquele vazio já saiu? Tem
certeza de que Cristo está em sua vida? Você tem paz agora?)
____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________________________________________
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Lição 7
SEIS VERD
ADES P
ARA OS NO
VOS CONVER
TIDOS
VERDADES
PARA
NOV
CONVERTIDOS
Pr. Thomas Wade Akins

INTR
ODUÇÃO
INTRODUÇÃO
A Bíblia diz, em Colossenses 2.6: “Já que vocês aceitaram Jesus como
Senhor, vivam unidos com Ele.” Nesta lição, você aprenderá como viver
em comunhão com Cristo.
Quando você nasceu fisicamente, nasceu uma só vez. Quando você
recebeu a Cristo, nasceu espiritualmente, e isso só pode acontecer uma
vez também. Você recebe Cristo e a vida eterna somente uma vez na sua
vida. Isto é chamado em João 3 de novo nascimento. Fisicamente, você
não poderá voltar a nascer a cada domingo, e da mesma forma ocorre
com o nascimento espiritual.
VERD
ADE 1 – TENHA CER
TEZA DE SU
A SAL
VAÇÃO E D
A
VERDADE
CERTEZA
SUA
SALV
DA
A ETERN
A
VIDA
ETERNA
VID

O que é a vida eterna? João 17.3 diz: “E a vida eterna é esta: que todos
conheçam a ti, que é o único Deus verdadeiro, e conheçam também a
Jesus Cristo, que enviaste ao mundo.” Em outras palavras, a vida eterna
é Jesus Cristo em seu coração (espírito). Isto quer dizer que quando
Cristo entra em sua vida, Ele lhe dá uma nova vida agora e a certeza de
viver com Ele eternamente no céu.
1 João 5.12 diz: “Quem tem o filho [Jesus] tem a vida.” João 3.16 diz:
“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho
unigênito [único], para que você não morra, mas tenha a vida eterna.”
O que acontecerá se você pecar depois de receber a Cristo? Você não
perderá a salvação! Deixe-me explicar. Tenho três filhos. Algumas vezes,
eles me desobedecem. Você acha que eu os mando embora para sempre?
Não, de jeito nenhum! Eles são meus filhos. Eu os amo. O que faço é
corrigi-los, ensiná-los e discipliná-los. A Bíblia diz, em
142

Hebreus 12.7,8: “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.”
A Bíblia diz, em João 1.12: “Todos que o receberam são filhos de Deus.”
Então, o filho de Deus será corrigido por Deus quando pecar; do
contrário, não é realmente um filho de Deus! Um filho verdadeiro não
na
perde a salvação, porque ele tem a vida eter
eterna
na!
Se você pecar depois de receber a Cristo, Deus o disciplinará, para treinálo a andar no caminho certo. Ele não irá retirar a sua salvação. Ela é
a sempr
eterna, é par
para
sempree.
VERD
ADE 2 – SEJ
A B
ATIZADO!
VERDADE
SEJA
BA
Jesus diz, em Mateus 28.19: “Portanto, vão a todos os povos do mundo e
façam 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 mandado.”
Talvez você tenha sido batizado quando era um bebê. Mas Jesus diz
que só os seguidores têm o direito de serem batizados. Você não era
um seguidor de Jesus quando bebê. Você não sabia nada sobre Jesus.
Você se tornou um seguidor de Jesus quando o recebeu em sua vida
pela fé e arrependimento.
Por que você não deveria ser batizado quando era um bebê? Porque o
batismo é um símbolo (ou uma identificação) de que você é um
seguidor de Jesus.
Na Bíblia, todos os seguidores foram batizados por imersão depois
de receberem a Cristo. O que é imersão? O pastor mergulhará seu
corpo totalmente na água por uns segundos. Por quê? Porque isso é
um símbolo da morte, do sepultamento e da ressurreição de Jesus.
Você não pode fazer isto quando bebê, mas deve fazê-lo quando
receber a Cristo.
Romanos 6.3,4 diz: “Com certeza, vocês sabem que, quando fomos
batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para
te
ficarmos unidos (identificados) também com a sua mor
morte
te. Assim, quando
fomos batizados, fomos enterrados com Ele, por termos morrido
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junto com Ele. E isso para que, como Cristo ressuscitou pelo poder
glorioso do Pai, assim também vivamos uma vida nova!”
A água não salva. Só Jesus Cristo salva. Mas seu batismo é o primeiro
símbolo de que você é realmente um seguidor de Jesus. Se você não
sabe onde pode ser batizado, fale com o pioneiro ou com o autor destes
estudos, explicando sua salvação, e lhe será indicada uma igreja.
VERD
ADE 3 – LEIA SU
A BÍBLIA
VERDADE
SUA
Salmos 119.105 diz: “A tua palavra é uma lâmpada para o meu caminho
e luz para me guiar.” A Bíblia é a Palavra de Deus. A primeira parte é o
Velho Testamento. A segunda parte é o Novo Testamento. A palavra
“testamento” quer dizer “um pacto”.
Como ler a Bíblia? A Bíblia é uma carta de amor de Deus para você.
Leia a sua Bíblia usando este método:
1. Começar a ler um livro. Por exemplo: o livro de João;
2. Ler o primeiro verso;
3. Pedir a Deus para mostrar uma verdade espiritual no verso. Por
exemplo: João 1.2,3 diz: “No princípio era o Verbo, e o Verbo
estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele”
Quais as verdades contidas nestes versos?
a) O mundo foi criado pelo Verbo;
b) O Verbo era Deus (o verso 14 diz que o Verbo é Jesus).
4. Ler cada verso ou parágrafo usando este método e deixar Deus
falar com você sobre quem Ele é, sobre pecados em sua vida, ordens
para obedecer, etc.
VERD
ADE 4 – ORAÇÃO
VERDADE
Deus diz, em Lucas 18.1, que devemos orar sempre e nunca
dasanimarmos. Como você pode orar? É importante que você tenha um
tempo a sós com Deus. Comece seu tempo usando este método:
lia – Use o método do Passo 3 por 5 minutos;
a da Bíb
1. Leitur
Leitura
Bíblia
ação – Diga: “Senhor e Pai, eu amo o Senhor porque...”
2. Ador
Adoração
atidão – Agradeço ao Senhor porque...”
3. Gr
Gra
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cessão – “Oro por meu filho José, porque ele precisa de...”
4. Inter
Intercessão
(Continue a orar pelas pessoas que não receberam Jesus ainda.) Faça
uma lista de pessoas. Ponha alguns nomes numa lista para o domingo,
em outra para a segunda, terça, etc.
5. Súplica – Fale com Deus sobre suas necessidades.
6. Confissão – Fique em silêncio durante um tempo e peça a Deus que
traga à sua mente qualquer pecado, coisa má que esteja em sua vida.
1 João 1.9 diz: “Se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele
cumprirá a sua promessa e fará o que é justo; perdoará os nossos
pecados e nos limpará de todas as maldades.”
Isto foi escrito para as pessoas que já receberam a Cristo. Quando você
fica sujo, você toma banho. Confissão para um crente é um banho
espiritual.

VERD
ADE 5 – SEJ
A MEMBR
O DE UMA IGREJ
A
VERDADE
SEJA
MEMBRO
IGREJA
EV
ANGÉLICA
EVANGÉLICA

Efésios 1.23 diz: “Pois a igreja é o corpo de Cristo.” Jesus Cristo é a
cabeça da igreja. Efésios 1.22 diz: “Deus fez com que Cristo dominasse
todas as coisas e deu o próprio Cristo à igreja, como o único Senhor
de tudo.”
O nome “Pedro” quer dizer “uma pedra”. Jesus Cristo também é
referido na Bíblia como pedra, rocha. Em Mateus 16.18, Cristo não
disse que Pedro seria o Papa, mas Jesus mesmo é a principal pedra
de esquina. 1 Coríntios 3.11 diz: “Porque Deus já pôs Jesus Cristo
ce
o pode ser colocado
como o único alicer
alicerce
ce,, e nenhum outr
outro
colocado..”
Por que você deve ser filiado a uma igreja?
1. Para adorar a Jesus com outros irmãos em Cristo;
2. Para aprender a Palavra de Deus;
3. Para ter comunhão com outros seguidores de Cristo (a igreja é sua
família espiritual);
4. Para servir a outros;
5. Para testemunhar às pessoas que ainda
145 não receberam Jesus Cristo.

VERD
ADE 6 – TESTEMUNHE
VERDADE
Em Mateus 28.19, Jesus disse: “Ide e fazei discípulos.” Isto quer dizer
que cada seguidor de Jesus deve compartilhar com uma pessoa perdida
o que aconteceu em sua vida. Este testemunho deve começar com as
pessoas da família. Você deve dizer como era sua vida antes de ter
recebido a Cristo como seu Salvador; como percebeu sua necessidade
de Cristo; como e quando recebeu a Cristo, e como é sua vida agora
com Cristo. Feito isso, pergunte à pessoa se ela quer receber a Cristo e
também ter a certeza da vida eterna.
Se ela disser que sim, mostre-lhe os versos seguintes e explique cada um
com as devidas orientações:
1. 1 João 5.13 – Você pode ter certeza da vida eterna. A vida eterna
é Jesus em seu coração (João 17.3). A vida eterna resulta em paz
agora (João 10.10,17) e certeza do céu depois da morte (João 14.113).
2. Romanos 3.23 – O maior problema do homem é o pecado. Todos
nós somos pecadores. Por causa do pecado, temos uma grande
barreira que nos separa de Deus.
3. Romanos 6.23 – “O salário do pecado é a morte.” Isto é, o resultado
final do pecado é a morte. A morte é a separação de Deus. Isto
resulta em uma vida sem paz, sem gozo, sem certeza da vida
eterna, tensa, vazia, marcada pelo medo e com consciência
culpada. Também é uma vida separada do céu e da presença de
Deus por toda a eternidade.
4. Romanos 5.8 – Cristo morreu pelos meus e seus pecados. Cristo
pagou o salário dos meus pecados e também dos seus pecados
morrendo em meu lugar e também em seu lugar.
5. Romanos 8.9,10 e Romanos 10.9,10 – Para receber a Cristo, você
deve aceitá-lo como seu Senhor e Salvador. Isto que dizer que
você deve estar disposto a permitir que Cristo controle sua vida.
Para receber a Cristo, é preciso também crer nEle; crer significa
deixar de confiar em todas as outras coisas e depositar sua fé
somente em Jesus Cristo.
6. Romanos 10.13 – Pergunte à pessoa se ela gostaria de entregar sua
vida a Jesus. Se a resposta for sim, peça que ela ore pedindo a
Cristo para entrar em sua vida agora mesmo, “porque todo aquele
que invocar o nome do Senhor será salvo”(Romanos 10.13)
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PER
GUNT
AS
PERGUNT
GUNTAS
F”
Responda às questões abaixo, escolhendo “V
V” para verdadeiro e “F
para falso, fazendo um círculo na resposta certa.
1. (V) (F) –
2. (V) (F) –
3. (V) (F) –
4. (V) (F) –

Você pode ter a certeza da vida eterna.
A vida eterna é ter Jesus Cristo em seu coração.
A vida eterna é permanecer para sempre no céu.
pois
Cada seguidor ou discípulo de Jesus deve ser batizado de
depois
de receber Cristo, e não antes.

5. Faça uma lista dos seis passos para crescer em sua fé e ter comunhão
com Cristo:

1)____________________________________________________________________________
2)________________________________________________________________
3)_______________________________________________________________
4)_______________________________________________________________
5)_________________________________________________________________
6)________________________________________________________________
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APÊNDICE 4

BO
AS NO
VAS P
ARA VOCÊ
BOAS
NOV
PARA
Charles Brock

INSTR
UÇÕES
INSTRUÇÕES

Esta é uma série de lições bíblicas para você estudar sozinho, com
um conselheiro ou em grupo. É para qualquer pessoa que deseja
estudar a Bíblia. Está baseada no Evangelho de João. Assim, você
vai precisar de um Evangelho de João ou de um Novo Testamento
antes de começar as lições.
Todas as respostas nestas lições se encontram na Palavra de Deus.
As lições são simplesmente perguntas, e as respostas virão diretamente
da Bíblia. Não aceite nenhuma resposta que não se encontre nos
versículos da Bíblia.
Cada pessoa no grupo de estudo deve ter uma cópia da lição, o
Evangelho de João e um lápis ou uma caneta. Um membro lê em voz
alta a primeira pergunta enquanto os outros membros seguem a leitura
nas suas próprias cópias. Depois da pergunta, encontra-se a referência
bíblica que traz a resposta no Evangelho de João. Uma outra pessoa
pode ler o versículo em voz alta enquanto os outros acompanham a
leitura silenciosamente. O grupo, então, decidirá qual é a resposta
certa, lembrando que a resposta deve vir diretamente do versículo
bíblico.
Proceda desta maneira até que se complete a lição. Dê oportunidade
a todos para que participem da leitura, bem como para encontrarem
as referências bíblicas. Para encontrar João 3.16, procure o capítulo
3 e, então, o versículo 16. No começo, verifique se cada pessoa é
capaz de encontrar o versículo antes de ler em voz alta. As referências
bíblicas que não se encontram no Evangelho de João estão impressas
na lição.
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Lição 1
OS PROBLEMAS DO HOMEM
Charles Brock
1. O Evangelho de João foi escrito para que ________________que
Jesus é o Cristo, o Filho de Deus; e para que, crendo, tenhas
____________________ ______________ em seu nome. (João 20.31)
(Preencher espaços)
2. Jesus chama-se a si mesmo de a ____________________do mundo.
(João 8.12)
3. É importante seguir a Jesus? ❒ Sim

❒ Não (João 8.12)

4. De acordo com João 8.12, o que teremos se seguirmos a
Jesus?____________________________________________________.
5. Algumas pessoas não seguem a Jesus porque amam mais as ______
__________________________do que a _____________porque as
suas obras são : _________________________ (João 3.19)
6. Por que algumas pessoas amam viver em trevas? (João 3.19,20)
______________________________________________________.
7. Como é que Jesus Cristo descreve uma pessoa que vive nas trevas
do pecado? (João 8.34)____________________________________.
8. O que Jesus disse sobre aqueles que não ouvem (escutam para
obedecer)aPalavradeDeus? (João 8.47)
_____________________________________________________________
______________________________________________________________
9. De acordo com João 16.9, os homens são culpados de que pecado?
_________________________________________________________
10. Os homens estão condenados pelo pecado de _______________
(João 3.18)
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