
	
	

Discipulado Bíblico 
 

 

Segunda etapa: 

Integração 
Sendo um discípulo de Jesus 



APRESENTAÇÃO DO MATERIAL 
O alvo principal deste material é formar discípulos para Cristo. A igreja recebeu dele 
essa missão. Jesus disse: “Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura” 
(Marcos 16.15) e “Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei 
discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo; ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que 
estou convosco todos os dias até à consumação do século” (Mt 28.18-20). À luz 
dessas passagens bíblicas compreendemos que fazer discípulos para Cristo inclui 
evangelização, integração, ensino e reprodução. Este material pretende cumprir essa 
missão de forma completa. 

A segunda etapa deste material tratará sobre a Integração. Nele apresentaremos os 
compromissos exigidos daqueles que nascem de novo. Conceitos sobre a igreja, o seu 
funcionamento, os direitos e responsabilidades daqueles que se tornam parte da igreja, 
que é o corpo de Cristo. O objetivo é ajudar o novo discípulo a compreender os 
compromissos que a Bíblia exige dele para que ele se integre a comunhão da igreja e 
cresça espiritualmente.  

Esperamos que este material seja uma benção, na vida do discipulador, e na também, 
na vida do discípulo, pois ambos estão no processo de serem formados a estatura do 
varão perfeito, que é Cristo.  
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Estudo 1 

Minha nova vida 
 

Introdução 

Na nossa primeira etapa de estudo aprendemos que por causa da opção pelo 
caminho da desobediência que nossos primeiros pais fizeram, toda a 
humanidade sofreu as consequências do pecado, que é a morte, e 
principalmente a morte espiritual (separação de Deus). Através da sua morte na 
cruz, Jesus matou a morte e conquistou para nós a maravilhosa bênção de 
podermos ser regenerados e nascer de novo. Se você chegou até este estudo é 
porque este conhecimento transformou sua vida e hoje você já tem uma nova 
vida em Cristo e um novo relacionamento com Deus. A Bíblia usa a metáfora da 
vida física para nos ensinar sobre a vida espiritual. A partir de agora, nossos 
estudos focarão nos novos compromissos que essa nova vida exige para que 
você cresça de um bebê espiritual até chegar a ser um discípulo maduro de 
Cristo. Esses novos compromissos têm a ver com a sua nova vida em Cristo, seu 
relacionamento com Deus e a com a igreja. Estamos diante desta nova etapa, 
que você seja perseverante e continue crescendo em sua nova vida espiritual.  

 

Nossa vida sem Cristo 

1. Leia Ef 2.1-5.  

• O estado espiritual do homem antes da obra regeneradora do Espírito Santo 
é descrito como ____________. 

2. Leia Jo 3.1-8.  

• Para entrar no reino de Deus é necessário ____________ de novo (v. 3).  
• Esse novo nascimento é realizado pelo ____________ ____________ (v. 8). 

 

Nossa nova vida em Cristo 

3. Leia 2Co 5.17.  



• Quem está em Jesus é ____________ criatura. 

4. 1Pe 2.2.  

• Quem nasce de novo é chamado de ____________ recém ____________. 
• Quem nasce de novo precisa de genuíno ____________ espiritual.  
• Esse alimento é necessário para que haja crescimento para ____________. 

 

» A sua nova vida espiritual precisa de cuidados especiais. Inicialmente, 
você precisa se alimentar com conhecimentos básicos da Palavra de 
Deus para que você cresça e avance a uma nova etapa de alimentação. 
Esse período inicial deve ser curto e logo você precisará de alimentos 
mais sólidos que possibilitem que você siga crescendo até atingir 
maturidade espiritual a ponto de ser capaz de fazer novos discípulos 
para Cristo. 

 

5. Leia Hb 5.11-14.  

• Todo aquele que se alimenta de leite é ____________ na palavra (v. 13).  
• O alimento sólido é para ____________ que sabem discernir entre o 

____________ e o ____________ (v. 14). 

6. Leia Ef 4.13-15. 

• Devemos crescer até chegar no pleno ____________ do Filho de Deus (v. 13). 
• Devemos crescer até chegar na estatura da ____________ de Cristo (v. 13). 
• Para crescermos em Cristo devemos seguir a _________ em _________ (v. 15). 

7. Leia 1 Ts 4.3. 

• A vontade de Deus é muito clara. Ele quer a nossa ______________. 

 

Aplicação 

ü Sabemos que nesta presente vida nunca seremos da exata estatura de Cristo, 
mas este é o alvo que a Bíblia estabelece e devemos buscar nos aproximar 
dela o máximo possível. Alimente-se corretamente todos os dias da Palavra 
de Deus para que você siga crescendo.  

ü Entenda que seu discipulador tem a missão de cuidar da sua vida espiritual e 
tudo que envolve seu crescimento. Compartilhe com seu discipulador suas 
lutas, vitórias e fracassos para que ele possa te ajudar a seguir crescendo.  



 

Leitura complementar 

1. Romanos 6:4 – Morremos para o pecado e renascemos para uma nova vida em Cristo.  

2. Hebreus 6:1 – Avancemos para a maturidade espiritual. 

3. Efésios 4:23-24 – Revistais-vos do novo homem em justiça e santidade.  

4. Colossenses 3:5-11 – Abandonem as coisas do velho homem e se revistam do novo homem. 

5. Colossenses 2:6-7 – Crescendo em Cristo. 

6. Filipenses 3:13-15 – Prosseguindo em crescer para alcançar o alvo.  

7. Efésios 4:17-24 – Despindo-se do velho homem e se renovando no novo homem.  



Estudo 2  
Novos compromissos 
 

Introdução 

A Bíblia sempre fala do antes e do depois na vida do novo discípulo de Cristo. 
Quando a Bíblia fala da nossa velha vida, ela menciona que éramos dirigidos por 
nossos velhos hábitos, vícios, rotinas e pecados, os quais dominavam nossa vida 
antes de conhecermos a Cristo. A Bíblia diz que quando vivíamos desta forma 
éramos filhos da desobediência (Efésios 2:2). Uma vez que nascemos de novo e 
temos uma nova vida em Cristo, agora temos de abandonar esses velhos hábitos, 
vícios e pecados e substituí-los por novos compromissos que sejam agradáveis a 
Deus e nos traga uma vida feliz e saudável. Neste estudo de hoje temos a 
oportunidade de aprender quais compromissos são estes e como podemos 
assumi-los.  

 

Compromisso com uma vida de santidade  

O conceito de que santo é aquele que não peca não é correto à luz das Escrituras 
Sagradas. Santo é aquele que nasceu de novo e foi justificado por Cristo e está 
em luta contra o pecado. Santo é aquele que peca cada vez menos, e quando 
peca, se arrepende, ora confessando seus pecados e luta para evita-los.  

1. Qual é a vontade de Deus para nossas vidas? Leia 1 Pedro 3:15-16 e responda.  

2. Deus deseja que essa santidade esteja presente em todas as áreas da nossa 
vida, leia os textos abaixo e identifique estas áreas:  

Efésios 4:29 ________________________________________________________ 

Filipenses 4:8 ________________________________________________________ 

Mateus 6:22-23  ________________________________________________________ 

Provérbios 17:4  ________________________________________________________ 

Provérbios 4:23  ________________________________________________________ 

Provérbios 20:23 ________________________________________________________ 

1 Tessalonicenses 4:3-8 __________________________________________________ 



Efésios 4:28  ________________________________________________________ 

Hebreus 13:4  ________________________________________________________ 

Efésios 6:5-9  ________________________________________________________ 

 

3. Devemos buscar a vida de santidade não para merecer a salvação, pois já 
vimos que a salvação não é pelas obras, mas sim, pela fé em Cristo. Qual deve 
ser a motivação correta para uma vida de santidade? Leia 1 Tessalonicenses 4:1-
2 e responda.  

 

Compromisso com a comunhão da igreja  

Geralmente as pessoas que ainda não se converteram a Cristo não gostam de 
frequentar uma igreja ou templo, pois acham que isso é chato ou sem propósito. 
Quando verdadeiramente nos convertemos a Cristo isso muda. Em virtude da 
nossa nova vida espiritual começamos a ter desejo em ter comunhão com Deus 
e com nossos irmãos na fé, pois agora somos parte da mesma família, a família 
de Deus. Mas o grande problema é que, como isso não fazia parte da nossa rotina 
ou prioridade, enfrentamos certa dificuldade para inserir na nossa agenda o 
compromisso de ir ao templo para adorar a Deus e ter comunhão com os irmãos 
como algo constante e prazeroso na nossa vida. Devemos rever nossa agenda e 
achar espaço para frequentarmos uma igreja assiduamente.  

 

4. Sabendo que a comunhão com a igreja é muito importante, Deus deixou um 
mandamento para seus filhos, leia Hebreus 10:25 e responda que mandamento 
é esse?  

5. Qual é a principal razão para frequentarmos um templo? Leia o Salmo 103:1-5 
e responda  

6. Como viviam os irmãos da igreja nos dias dos apóstolos? Leia Atos 2:42-47 e 
responda.  

7. O que o Salmo 133:1-3 diz sobre a comunhão com os irmãos e o que 
acontecem quando estamos juntos em comunhão?  

 

Aplicação 



ü Não se conforme com seus pecados, ao contrário, lute contra eles e busque 
uma vida de santidade. Leia a Bíblia, ore, participe da Ceia do Senhor e tenha 
comunhão com os irmãos, pois isso te fortalecerá contra o pecado.  

ü Obedeça a Deus e reorganize a sua agenda e prioridades para ter tempo para 
ir ao templo cultuar a Deus. Sempre vão aparecer barreiras e empecilhos para 
você ir, seja sábio e vença-as.  

 

Leitura complementar 

1. Romanos 6:1-23 – Somos livres da escravidão do pecado. 

2. Romanos 12:1-2 – Não devemos nos conformar com o esquema do mundo.  

3. Colossenses 3:1-17 – Devemos nos despir do velho homem e nos revestir do novo.  

4. 2 Timóteo 2:20 – Deus usa vasos limpos na sua obra. Seja um vaso limpo.  

5. Atos 4:32-35 – A vida dos irmãos da igreja nos tempos dos apóstolos.  

6. Salmo 122:1 – Devemos ter alegria de irmos ao templo adorar a Deus.  

7. Salmo 95:1-11 – O Senhor nos convida a adorar seu nome.  

 



Estudo 3 
Vida devocional: leitura da Bíblia 
 

Introdução 

Temos visto que a vida espiritual tem uma analogia ou comparação na vida física. 
Já vimos que espiritualmente estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, 
mas Deus nos deu vida novamente através de seu filho Jesus. Uma vez que 
nascemos de novo, a Bíblia diz que somos bebês espirituais e necessitamos de 
beber o genuíno leite espiritual, que é a Palavra de Deus para que cresçamos 
espiritualmente. Depois de um tempo bebendo do genuíno leite espiritual somos 
desafiados a mudar nossa alimentação, passando a comer comida sólida, ou seja, 
assuntos mais profundos da palavra de Deus. Quanto mais nos alimentarmos do 
conhecimento da Bíblia mais vamos crescer, nos fortalecer e amadurecer 
espiritualmente. Ela é o alimento que nossa alma precisa todos os dias. Neste 
estudo conheceremos mais sobre a importância de manter a disciplina de todos 
os dias receber o alimento que precisamos para que permaneçamos firmes na 
vontade de Deus, e também, para termos o conhecimento necessário para 
sermos usados por Deus para abençoar outras vidas.  

 

1. Leia 1 Pedro 2:2 e responda: como criança recém-nascida que tipo de alimento 
devemos receber?  

2. Ainda em 1 Pedro 2:2, por que devemos tomar o genuíno leite espiritual?  

3. Com qual frequência devemos ler, estudar e meditar na Palavra de Deus? Leia 
em Josué 1:8, e responda.  

4. O que a Bíblia diz que devemos fazer com o conhecimento que adquirirmos 
dela? Leia Tiago 1:22 e responda  

5. Quando colocamos o conhecimento da Palavra de Deus em prática nas nossas 
vidas, muitas bênçãos estarão sobre nós, veja os textos abaixo e descreva em 
poucas palavras que bênçãos são estas.  

a. Salmo 119:105  

b. Salmo 119:98  

c. Salmo 119:11  



d. Salmo 119:28  

e. João 17:17  

f. Salmo 19:07  

 

Aplicação 

ü Devemos dedicar tempo todos os dias para ler, estudar e meditar na Palavra 
de Deus. Lembre-se, nosso crescimento espiritual estará relacionado com o 
quanto nos alimentamos da Palavra de Deus.  

ü Desafio você a memorizar versículos da Bíblia. Tente memorizar um versículo 
por semana. Escreva-o e coloque em lugares onde você poderá� vê-lo 
constantemente. Seja criativo. Hoje temos muitas vantagens para conhecer a 
Palavra de Deus. Podemos usar vários recursos:  

o Adquira uma Bíblia de estudo. Elas contêm explicações dos versículos 
mais importantes para que você entenda o texto que você está lendo. 

o Use sites da internet. Tem vários sites com o texto bíblico, buscadores 
de palavras, temas e com comentários do texto bíblico. Por exemplo: 
www.biblegateway.com  

o Use os aplicativos da Bíblia para os smartphones. Você pode encontrar 
muitos deles e gratuitos. Muitos estão disponíveis em vários idiomas, 
com possibilidade de leitura e escuta do texto bíblico. Enquanto você 
estiver fazendo algumas atividades durante o dia você poderá escutar a 
Palavra de Deus.  

ü Coloque em prática tudo o que você aprender da Palavra de Deus. A bênção 
de Deus vem com a obediência.  

 

Leitura complementar 

1. Salmo 119:133 – A tua Palavra dirige meus passos. 

2. 2 Timóteo 3:16-17 – A Bíblia é a palavra inspirada por Deus e útil para a nossa vida.  

3. Hebreus 4:12 – A Palavra de Deus é poderosa e penetra ao mais profundo do nosso coração. 

4. Salmo 19:7-14 – A Lei do Senhor é perfeita. 

5. Isaias 55:6-11 – A Palavra de Deus nunca volta vazia.  

6. Tiago 1:22-25 – O sucesso da nossa vida depende da nossa obediência à Palavra de Deus.  

7. 2 Timóteo 2:15 – Seja um obreiro aprovado que maneja bem a Palavra de Deus.  



Estudo 4  
Meus inimigos 
 

Introdução 

Antes de termos Cristo como salvador estávamos mortos nos nossos delitos e 
pecados, agora com Cristo temos uma nova vida, pois nascemos de novo 
espiritualmente. A Bíblia também diz que Cristo nos transportou do reino das 
trevas para o reino da luz, portanto agora, não mais pertencemos às trevas e nem 
andamos nas trevas, pois, temos a luz do mundo que é Cristo. Nesta nova vida e 
nova caminhada teremos obstáculos a vencer e inimigos para lutar diariamente 
contra eles. Para poder superar as barreiras e vencer nossos inimigos devemos 
primeiro conhece-los, porque quando temos claro contra quem estamos lutando 
temos mais possibilidade de vitórias. Nosso encontro de hoje será uma 
oportunidade para conhecermos nossos inimigos, e também as armas que temos 
para lutar contra eles e sermos vitoriosos.  

 

1. O que Jesus garantiu que seus seguidores enfrentariam neste mundo? Leia 
João 16:33 e responda. 

2. O texto de Gálatas 5:16-21 nos apresenta um dos nossos inimigos, que inimigo 
é esse?  

3. O texto de 1 Pedro 5:8 nos apresenta outro inimigo, qual é?  

4. O texto de 1 João 2:15-17 nos revela nosso último inimigo, quem é ele?  

5. O apóstolo Tiago fala dos nossos três inimigos em um só texto, e ele os coloca 
em uma sequência que indica quem é mais nocivo e perigoso nesta luta, qual é 
a sequência dos nossos inimigos? Leia Tiago 4:1-7 e responda.  

6. O texto de Hebreus 12:1 fala que para corrermos rápido e firmes nossa jornada 
até a eternidade devemos nos desvencilhar de algumas coisas, quais são?  

Agora que conhecemos quem são nossos inimigos, podemos conhecer as armas 
que temos para lutar contra eles.  

7. Quais são as armas que Deus nos deixou para lutar contra nossos inimigos? 
Leia os textos abaixo e as identifique.  

a. Efésios 6:10-13  



b. Mateus 26:41  

c. Salmo 119:11  

8. Não devemos ter medo de enfrentar ou passar por lutas porque Deus nos fez 
duas promessas maravilhosas em 1 Coríntios 10:13, identifique e escreva quais 
são estas promessas.  

9. Romanos 8:31-34 diz que em qualquer luta, batalha ou tribulação que 
passarmos durante nossa vida, nós teremos sempre duas pessoas lutando por 
nós, nos defendendo, e no final, dando-nos a vitória, quem são estas pessoas?  

 

Aplicação 

ü Lembre-se! Seu maior inimigo é o seu coração enganoso. Peça sempre a Deus 
para sondar seu coração e suas motivações. Fique atento as tentações e 
seduções do mundo para te atrair à suas paixões passageiras e vãs.  

ü Cuidado com amigos que não são discípulos de Cristo, eles podem ser 
instrumentos para te arrastar de novo à velha vida longe de Deus. Peça a Deus 
que você seja usado como instrumento para trazê-los ao conhecimento de 
Cristo. Cuidado até mesmo com pessoas que estão dentro da igreja, mas não 
são verdadeiros discípulos de Cristo, eles podem ser instrumentos para te 
decepcionar, e então, te desmotivar de seguir o caminho da salvação.  

ü Fique sempre em alerta contra as sutis ciladas do Diabo.  
ü Use sempre as armas que Deus te deixou para vencer seus inimigos, que são: 

a Palavra de Deus e a oração. Essas armas são poderosas e te defenderão nos 
momentos difíceis.  

 

Leitura complementar 

1. Salmo 91: 1-16 – Deus promete nos proteger de todos os ataques contra nós.  

2. Apocalipse 2:10 – Deus dará a coroa da vitória para aqueles que perseverarem até o fim.  

3. Tiago 1: 2-4 – Devemos nos alegrar quando passarmos por luta, pois vamos crescer com 
elas.  

4. Salmo 46:1 – Deus estará sempre presente. 

5. Salmo 23: 1-6 – Deus passará pelo vale escuro da sobra da morte conosco.  

6. Efésios 6:10-19 – Devemos nos revestir da armadura de Deus.  

7. 1 Pedro 5:6-11 – Devemos resistir firmes ao Diabo.  



Estudo 5 
Vida devocional: oração 
 

Introdução 

Em nosso último encontro conhecemos um pouco sobre a importância da leitura, 
estudo e meditação na Bíblia, e hoje vamos estudar sobre a importância do 
cultivo de uma vida de oração diária. A leitura da Palavra de Deus e a oração são 
dois fatores muito importantes para o crescimento do discípulo de Cristo. Ambos 
são inseparáveis e necessários, pois são meios, pelos quais, Deus derrama graça 
nas nossas vidas e nos leva ao crescimento e a maturidade na vida cristã. Através 
da leitura da Bíblia conhecemos a nós mesmo, a Deus e a sua vontade para 
nossas vidas; e através da oração nós rogamos a Deus graça, forca e poder para 
obedecer a sua Palavra. Podemos resumir que Deus fala conosco através da Bíblia 
e através da oração nós falamos com Deus. Se quisermos crescer como discípulos 
do Senhor Jesus, devemos manter estes dois canais de comunicação sempre 
ativos. Exercite-se na oração, pois nosso Deus terá muito prazer em ouvir e 
responder suas orações. Diante deste desafio você pode estar pensando: “Mas 
eu não sei orar, como vou fazer isso”? Convido você a aprender princípios básicos 
sobre a oração que te ajudarão nesta tarefa.  

 

1. Ainda que seja elementar, mas devemos começar perguntando: Quando 
formos orar, a quem devemos dirigir nossas orações? Leia Mateus 6:9 e responda.  

2. A Bíblia nos ensina que não temos como nos aproximar de Deus para pedir 
nada pelos nossos próprios méritos, pois não temos nenhum mérito diante Dele, 
então quando orarmos em nome de quem devemos fazer? Leia João 14:13 e 
responda.  

3. Por que somente podemos orar através do nome e dos méritos de Jesus? Leia 
1 Timóteo 2:5 e responda.  

Ao orarmos não devemos nos preocupar com a beleza das nossas palavras, mas 
sim, com a sinceridade do nosso coração. Veja o que Jesus disse sobre isso em 
Mateus 6:5-6.  

4. Leia Efésios 6:18, e responda: Com que frequência devemos orar e por quem 
devemos orar?  



5. Além do que já estudamos, o que ainda é importante para que Deus responda 
as nossas orações? Leia os textos abaixo e responda:  

a. Lucas 22:39-42  

b. Mateus 21:22  

c. Lucas 18:10-14  

6. Devemos orar ou rezar? Qual a diferença entre orar e rezar? Leia Mateus 6:5-8 
e responda.  

7. Leia a oração do “Pai Nosso” em Mateus 6:9-15 e responda: O que deve 
conter nas nossas orações diárias?  

Versículo 9 Versículo 10 Versículo 11 Versículo 12 Versículo 13  

8. Quase sempre nós associamos oração com pedir a Deus o que necessitamos, 
e isso é verdade, mas a oração tem também outra face. Leia Colossenses 3:15-
16 e responda o que devemos fazer também em nossas orações.  

 

Aplicação 

ü Quanto mais oração, mais dependência de Deus, quanto menos oração 
menos dependência de Deus. 

ü Oração não é um meio de arrancarmos coisas de Deus, mas sim, um meio de 
comunhão com nosso amado Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. 

ü Através da oração recebemos graça para obedecer a Deus e glorificar seu 
nome. 

ü Através da oração de intercessão rogamos graça a outros para que eles 
possam obedecer a Deus, receber bênção em suas vidas também.  

ü Ore em todo o tempo e em qualquer lugar, mas também reserve um tempo 
em lugar para estar a sós com Deus. 

ü Desenvolva o compromisso de participar das orações comunitárias também. 

 

Leitura complementar 

1. Salmo 66:20 – Deus nunca rejeita nossas orações. 

2. 2 Coríntios 12:7-10 – Deus sempre tem uma resposta para  

as nossas orações. Pode ser sim, não ou espera.  

3. 2 Crônicas 7:14 – Se orarmos e nos humilharmos vamos encontrar a misericórdia de Deus.  



4. João 17: 1-5 – Nossas orações devem glorificar a Deus.  

5. Mateus 26:41 – A oração é uma forma de ficar vigilante e atento.  

6. Salmo 4:1 – Nos momentos de aflição de devemos clamar a Deus.  

7. Salmo 139:23-24 – Devemos orar para que Deus sempre sonde nosso coração.  

 



Estudo 6 
Dízimos e ofertas:  
uma bênção que poucos querem 
 

Introdução 

Falar de dinheiro hoje em dia nas igrejas evangélicas se tornou uma tarefa difícil, 
isto se dá devido à exploração econômica que muitos líderes têm feito com seus 
rebanhos. Mas, devemos lembrar que essa situação de engano e exploração não 
anula a verdade que Deus deixou revelada na sua Palavra. Devemos entender 
que Deus deseja ser o senhor de todas as áreas da nossa vida, inclusive a 
financeira. Por isso, Ele deixou claras orientações em sua Palavra para guiar nossa 
vida econômica. Antes de entrarmos no estudo deste tema gostaria de deixar 
claro uma coisa: Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele é o dono de todo o 
universo, e é ele que nos tem dado todas as coisas que nós possuímos. Diante 
disso, nós deveríamos então perguntar: qual o proposito de Deus em deixar 
mandamentos para que nós devolvêssemos uma parte do que ele nos tem dado? 
Vejamos isso no estudo a seguir.  

 

1. O que significa a palavra dízimo? 

2. Conforme Gênesis 14:18-20, quem foi o primeiro a devolver o dízimo na Bíblia 
e o que o motivou?  

3. Do que devemos devolver o dízimo? Genesis 28:20-22 e Levítico 27:30-32.  

4. Segundo Números 18: 20-21 e Malaquias 3: 10, quais as finalidades de Deus 
estabelecer o dízimo?  

5. Conforme Malaquias 3: 8-9, quando não devolvemos o dízimo e as ofertas do 
que Deus nos chama?  

6. Quais são as consequências quando não devolvermos o dízimo e as ofertas, 
conforme Malaquias 3: 9-10 e Ageu 1: 5-6?  

7. Quais são as bênçãos prometidas por Deus se devolvermos com fidelidade o 
dízimo e as ofertas? Leia Malaquias 3: 10-12 e 2 Coríntios 9: 6-14.  



8. Qual a prioridade que devemos dar à devolução do nosso dízimo e ofertas, 
conforme Provérbios 3: 9-10 e que promessa Deus faz a nós, se assim fizermos?  

9. Segundo Atos 20:35 e 2 Coríntios 9:7 quais devem ser as motivações do nosso 
coração para devolvermos o Dízimo e as ofertas?  

10. O que Jesus ensinou sobre o dízimo em Mateus 23: 23?  

Deus, em sua sabedoria, escolheu sustentar a sua igreja, os necessitados e o 
avanço da obra missionária no mundo através das contribuições sistemáticas de 
uma parte de tudo que Ele tem dado aos seus filhos. Mas, o grande propósito 
de Deus com este mandamento é provar nosso coração. O coração do homem é 
uma fábrica de ídolos. Quase sempre, o dinheiro se torna um senhor, um deus 
na nossa vida.  

Quando conseguimos devolver nosso dízimo e ofertas com alegria e gratidão 
estamos declarando algumas coisas a Deus: Veja isso nos textos abaixo: 

a. Ele é o Senhor do nosso coração - Mateus 6:24.  

b. Nós o amamos mais do que o dinheiro - Mateus 6: 19-21.  

c. Nós confiamos somente nele e não no que ele nos dá - Mateus 6: 31-34  

O grande proposito de Deus é que nos desprendamos das coisas materiais, e 
que amemos e confiemos somente nele, e não nas bênçãos que ele nos tem 
dado. Somente poderemos provar isso a nós mesmos com um coração 
obediente, generoso e grato. Mas lembre-se de algo muito importante: Não 
podemos comprar as bênçãos de Deus com a devolução do dízimo e das ofertas. 
Deus quer que sejamos obedientes e fiéis a ele em três áreas da nossa vida: 
espiritual, emocional e material. Se formos fiéis nessas áreas, então a bênção 
completa de Deus repousará sobre as nossas vidas e seremos verdadeiramente 
felizes. 

 

Aplicação 

ü A bênção de Deus somente vem com a obediência, portanto:  
ü Seja fiel nos seus dízimos e ofertas. 
ü Devolva seu dízimo e ofertas com alegria no coração. 
ü Que dinheiro e os bens materiais não sejam um ídolo em seu coração. 
ü Entendam que contribuir é um privilégio do qual não somos dignos. 
ü Que você ame e confie somente em Deus, e então ele cobrirá sua vida com 

bênçãos espirituais, emocionais e materiais.  



 

Leitura complementar 

1. Números 18: 21 – Deus decidiu sustentar seus obreiros com os dízimos e ofertas.  

2. 1 Crônicas 29:12 – Tudo vem de Deus e tudo pertence a Deus e ele somente te pede uma 
parte. Lembre-se disso.  

3. Marcos 12: 41-44 – Deus deseja que entreguemos com fé.  

4. Lucas 18: 11-13 – Não confie nos dízimos e nas ofertas, mas sim 
na graça de Deus.  

5. Lucas 11: 42 – Além de dar o dízimo você deve observar e cumprir toda a Palavra de Deus.  

6. Atos 20: 35 – Lembre-se que se você pode dar é porque você tem recebido.  

7. Romanos 8: 31 – Lembre-se, Deus deu seu próprio filho para morrer por nós, então sejamos 
gratos de todas as formas possíveis.  

 



Estudo 7 
Confissão de fé e batismo 
 

Introdução 

Uma vez que nascemos de novo espiritualmente e passamos a ter uma nova vida 
com Deus, um novo começo e um novo relacionamento se estabelecem. Nesta 
nova etapa da nossa vida precisamos assumir alguns compromissos que a Bíblia 
exige daqueles foram salvos. O compromisso que foi assumido com Cristo em 
nossos corações é algo que precisa ser externado publicamente. A confissão ou 
profissão de fé é um destes passos que Palavra de Deus exige de nós. Uma vez 
que você confessou a Jesus como teu salvador em uma oração, agora você 
precisa confessá-lo publicamente e receber o batismo. Através da confissão de 
fé você testemunha às pessoas presentes que você crê em Jesus como seu único 
e suficiente salvador e senhor e através do batismo você se torna membro do 
pacto e da igreja visível de Cristo. Esses passos são requeridos dos novos 
discípulos de Cristo, e hoje vamos conhecê-los na Bíblia e saber como podemos 
avançar até eles.  

 

1. Depois de Jesus curar um cego, Jesus seguiu fazendo seu trabalho, mas tarde 
Ele voltou a encontrar aquele que fora cura- do, e Jesus exigiu dele uma confissão 
de fé. Leia João 9:35-38, e responda: que confissão de fé foi esta que o cego 
fez?  

2. Em Atos 8:26-40 podemos ler a história da conversão do eunuco etíope a 
Cristo, logo depois da conversão ele pede a Filipe para ser batizado. Antes de 
batizá-lo Filipe exigiu dele uma confissão de fé. Qual foi a confissão que o eunuco 
fez?  

3. Em Romanos 10:9-10 Paulo diz que duas coisas são necessárias para a 
salvação, quais são?  

4. Em 1 João 4:15, o que a Bíblia diz que acontece com aqueles que confessam 
publicamente que Jesus é o filho de Deus?  

5. Qual a exigência que Jesus faz daqueles que dizem ser seus discípulos em 
Mateus 10:32?  



6. Ainda em Atos 8:26-40, qual foi a o passo seguinte que o eunuco etíope deu 
depois da fazer a sua confissão de fé?  

7. O que o apóstolo Pedro disse àqueles que haviam sido convertidos a Cristo 
depois da pregação do seu sermão em Atos 2:38?  

8. Filipe pregou aos samaritanos e muitos deles se converteram a Cristo, qual o 
passo que se seguiu a conversão deles? Leia Atos 8:12 e responda.  

O batismo não pode salvar, ele é apenas uma confirmação ou selo do pacto. 
Você deve fazer a sua confissão de fé e ser batizado porque já foi salvo. Se você 
já é um salvo a Bíblia exige este passo de você, portanto, seja obediente e não 
postergue isso. Assuma este compromisso e desfrute da graça e da bênção que 
ele trará a sua vida.  

 

Aplicação 

ü Se você recebeu o presenta da salvação em Cristo, não hesite em assumir mais 
este compromisso com Cristo e a sua igreja. Se você está disposto a confessar 
a sua fé publicamente e receber o sacramento do batismo converse com seu 
discipulador e com a liderança da sua igreja.  

ü Seja comprometido com Cristo, sua Palavra e a sua igreja.  

 

Leitura complementar 

1. Atos 10:23-48 – Cornélio e sua família se converteram e foram batizados.  

2. Atos 16:11-15 – Lídia e sua casa se converteram e foram batizados.  

3. Atos 16:29-34 – O carcereiro e sua casa se converteram e foram batizados.  

4. Marcos 1:4-6 – João Batista batizava multidões. 

5. Atos 18:7-9 – Muitos em Corinto creram e foram batizados.  

6. 1 Coríntios 1:13-17 – Paulo batizou Crispo e Gaio.  

7. 1 Coríntios 10:1-4 – Todo o povo de Israel que saiu do Egito foi batizado.  

 



Estudo 8 
Santa ceia: meio de graça e juízo  
 

Introdução 

Deus nos salvou porque ele fez um pacto consigo mesmo que nos salvaria. Este 
pacto tem dois sacramentos, um para entrar no pacto, que é o batismo, e outro 
para alimentar e fortalecer os que já estão dentro do pacto, que é a Santa Ceia. 
Por causa disso, o Senhor Jesus deixou uma ordem aos seus discípulos para que 
eles celebrassem a Santa Ceia até que ele voltasse para buscar a sua igreja, desde 
então a igreja tem obedecido a sua ordem. A Santa Ceia é um meio pelo qual 
Deus derrama sua graça sobre as nossas vidas. Ela é uma bênção para aqueles 
que precisam da graça de Cristo para vencer seus pecados, fraquezas e 
limitações. Quando participamos da Santa Ceia com fé na obra que Cristo fez na 
cruz por nós somos capacitados e fortalecidos para vencer o pecado. Nenhum 
discípulo de Cristo deve viver sem receber deste meio de graça.  

 

1. Quem nos mandou celebrar a Santa Ceia? Leia Marcos 14:22- 26 e 1 Coríntios 
11:23 e responda.  

2. Quais são os dois elementos que usamos para celebrar a Santa Ceia e o que 
cada um deles significa? Leia 1 Coríntios 11:23-25 e responda.  

3. Quais as duas razões pelas quais devemos celebrar a Santa Ceia? Leia os textos 
abaixo e responda:  

a. 1 Coríntios 11:24  

b. 1 Coríntios 11:26  

4. O que a Bíblia diz que devemos fazer antes de participar da Ceia do Senhor? 
Leia 1 Coríntios 11:28 e responda.  

5. Se eu fizer um exame honesto do meu coração certamente vou encontrar 
muitos pecados, mesmo assim, eu devo participar da Santa Ceia? Leia 1 Coríntios 
11:28 e responda.  

6. Quais problemas estavam acontecendo na igreja de Corinto quando eles 
celebravam a Santa ceia? Leia 1 Coríntios 11: 17- 22 e responda.  



7. De acordo com a resposta da pergunta 6, o que significa o “comer e beber o 
corpo de Cristo indignamente” que Paulo fala no versículo 27?  

8. Quando participamos da Ceia do Senhor “indignamente” o que vamos 
receber do senhor? Leia 1 Coríntios 11:29-32 e responda.  

9. Um dia nós vamos voltar a celebrar a Santa Ceia com a presença de Jesus na 
mesa, onde isso vai acontecer? Leia Mateus 26:29 e responda. 

 

Aplicação 

ü Antes de participarmos da Ceia do Senhor devemos examinar nosso coração, 
e se encontrarmos pecado devemos confessá-los, e assim, comer da mesa do 
Senhor. 

ü A Santa Ceia é para pecadores, mas pecadores arrependidos de seus pecados 
e desejosos de mudança na sua vida.  

ü A Santa Ceia é um meio de graça, ou seja, através dela Deus encherá nosso 
coração da sua graça e do seu poder para que possamos vencer nossas 
debilidades e pecados e termos uma vida de santidade.  

ü Mas lembre-se, ela é também meio de juízo para aqueles que comem sem 
arrependimento e desejo de vencer seus pecados. Para que você possa 
participar da Ceia do Senhor dignamente você também precisa ser 
comprometido com a assistência aos cultos, com o trabalho e a comunhão da 
igreja.  

 

Leitura complementar 

1. Êxodo 12:1-20 – A instituição da Páscoa no Antigo Testamento. Hoje a Páscoa é ceia do 
Senhor.  

2. Êxodo 12:26-27 – O significado da Páscoa. 

3. Atos 2:42-47 – A comunhão da igreja primitiva.  

4. Atos 4:32-36 – A vida de comunhão da igreja ia além da Ceia do Senhor.  

5. João 6:31-59 – Jesus, o pão que desceu dos céus e nos dá vida.  

6. 1 Coríntios 10:1-4 – Santa ceia no Antigo Testamento. 

7. Apocalipse 19:9-10 – A bodas ou Ceia do Cordeiro. 


