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Deus deseja que você cresça espiritualmente, tornando-se cada vez mais 

parecido com Jesus. Crescer espiritualmente é um processo que começa 

quando nos tornamos discípulos de Jesus, e continua quando somos batizados 

na Igreja Local, lemos e estudamos a Bíblia, conversamos com Deus, 

interagimos com os irmãos de fé nas celebrações e no Pequeno Grupo, 

além de exercer misericórdia para os que estão sem Cristo. A ETAL é 

um braço pastoral da Igreja que indica a rota de como você pode dar esses 

passos para amar cada vez mais a pessoa, a obra e os ensinamentos de JESUS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Apostila adaptada para Igreja Cristã Gileade 
Versão original: Igreja Batista Central de Fortaleza 
 
Todas as citações bíblicas são da NVI (Nova Versão Internacional) 
 
Igreja Cristã Gileade 
rua São Benedito, 1519 Franciscanos 
Juazeiro do Norte – Ceará – Brasil 
www.igrejagileade.com.br 
 



CONHECER 

 
3 

CONHECER 
 

Parabéns pela firme e corajosa decisão que você acaba de tomar. Com certeza esta foi 

a maior e mais importante decisão de sua vida, o mais fascinante projeto de vida de 

uma pessoa. Na verdade, esta decisão é muito mais significativa do que qualquer outra 

decisão que você já fez, ela há de alterar a sua vida no tempo e na eternidade. A partir 

deste momento você vai experimentar uma nova dimensão espiritual, marcada pela 

alegria, pelo sucesso e pela vitória. 

O CONHECER introduz o discípulo nas verdades básicas da vida cristã. Em 1 Pedro 2:2, 

lemos “Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para 

que por meio dele cresçam para a salvação...” 

Queremos ajudá-lo a dar seus primeiros passos como discípulo de Jesus, mas 

lembramos que é você que precisa se comprometer a segui-lO e aprender dEle. Ao 

conhecê-lO cada vez mais, você também experimentará mais do AMOR de Deus e 

crescerá no seu AMOR a JESUS. 

Uma das principais dicas para seguir Jesus é CONHECÊ-LO através da LEITURA BÍBLICA 

DIÁRIA. Separe tempo todos os dias para ler e estudar a Bíblia; e para orar. Nós 

sugerimos no final deste livreto um plano de leitura bíblica sobre a vida de Jesus e, 

também, um DIÁRIO DE ORAÇÃO. 

Outra dica é MEMORIZAR a Palavra de Deus, trazendo-a para a sua vida diária. A 

Palavra de Deus memorizada vai fortalecer a sua fé e ajudá-lo a enfrentar as 

dificuldades da vida. Nós sugerimos para cada encontro um versículo para memorizar, 

e, ao final do CONHECER, você terá guardado no seu coração seis passagens bíblicas. 

Um bom jeito de memorizar a Bíblia é repetir esse versículo várias vezes ao longo do 

seu dia, frase por frase, até que o aprenda. E repita, repita, repita... Todos os versos, 

pense sobre eles e o que significam. 

Seguir Jesus é uma caminhada compartilhada e, não, solitária, por isto viva 

CONECTADO com as pessoas do seu Pequeno Grupo. Eles querem estar ao seu lado e 

ajudar-lhe a crescer na sua nova vida em Cristo Jesus. 

 

 

 

Igreja Cristã Gileade.  
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ESTRUTURA DO MATERIAL 
 

Cada encontro do CONHECER é dividido em 5 seções: 

 

REFLEXÃO – Você encontrará o pensamento de alguns autores cristãos 

sobre o assunto central do encontro, sobre os quais é desafiado a refletir. 

 

COMPARTILHAR – As perguntas dessa seção são para criar “liga” com as 

outras pessoas presentes no encontro, criando uma maior comunhão. 

 

CRESCIMENTO – Nessa seção o foco se dá através do estudo das 

Escrituras, aplicando as verdades da Palavra de Deus à sua vida. 

 

APLICAÇÃO – Você será desafiado a praticar o que aprendeu na sua vida 

diária. 

 

VERSÍCULO – Nos encontros 3 a 8, haverá uma indicação de um versículo a 

ser memorizado. 

 

Além dessas seções, você encontrará dicas de livros para aprofundar seu estudo ao 

final de cada encontro e, no final do livro, um plano de leitura bíblica e um diário de 

oração. 

  



CONHECER 

 
5 

COMO USAR ESTE 
MATERIAL? 

 

SEPARE TEMPO PARA RESPONDER – Você precisará separar tempo a cada semana para 

responder às perguntas de cada encontro. Sugerimos cerca de duas horas sem 

interrupções. 

PREPARE O SEU CORAÇÃO EM ORAÇÃO – Comece seu tempo com oração, pedindo que 

Deus o ajude no estudo da sua Palavra e na aplicação prática para a sua vida. 

USE A BÍBLIA – A maioria das respostas às perguntas deste material estão na Bíblia. Por 

isso, você vai precisar ter sempre uma Bíblia em mãos. Para lhe ajudar a encontrar os 

textos mencionados, procure no índice da sua Bíblia a página em que o livro indicado 

começa. Depois fique atento ao primeiro número, que indica o capítulo (número 

grande na Bíblia); em seguida aos dois pontos (:), que se referem aos versículos 

(números menores na Bíblia). 

(Exemplo: 1 Pedro 2:2 – livro= 1Pedro / capítulo = 2 / versículo = 2). 

COMPARTILHE SUAS RESPOSTAS – Crescer espiritualmente é ainda mais gostoso e 

consistente quando a vida é compartilhada. Assim, reparta suas respostas, dúvidas, 

descobertas e desafios em seus encontros semanais. 
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TERMO DE COMPROMISSO 
 

Eu, ___________________________________________________________________, 

disponho-me a crescer como discípulo(a) de Jesus e responsabilizo-me por: 

1. Esforçar-me ao máximo para participar ativamente de todos os encontros. 

2. Planejar um tempo extra reuniões (pelo menos duas horas por semana), para 

completar o trabalho escrito correspondente a cada encontro da melhor forma que eu 

puder. Fazer a leitura bíblica diária e memorizar o texto bíblico semanal. 

3. Acreditar em Deus para me ensinar por meio do Espírito Santo, de Sua Palavra e da 

ajuda dos meus irmãos em Cristo. 

4. Orar, regularmente, pelos que estão na jornada comigo. 

5. Aceitar os desafios que acompanham o processo de discipulado, que incluem 

mudanças de hábitos, pensamentos e comportamentos. 

6. Compartilhar, durante os encontros, minhas experiências, meu fortalecimento e 

esperança. 

 

 

_________________________________ 
Assinatura 

 

 

Data ______/_________/_______ 

 

 

Discipulador(a): 

Contato: 
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NOSSA HISTÓRIA 
 

IGREJA CRISTÃ GILEADE 

Após alguns anos de reflexão e de profunda convicção teológica, alguns pastores em 
assembleia geral tomaram a decisão de deixar o ministério assembleia de Deus 
Betesda, na cidade de Fortaleza, Ceará, no dia 2 de agosto de 2007.  

Em virtude dos profundos laços de relacionamento e afinidade doutrinárias, trinta e 
três pastores resolveram unir-se, fundando assim a Igreja Cristã Gileade e se 
organizaram provisoriamente em uma convenção. Durante os meses de agosto e 
setembro de 2007 foram fundadas as primeiras Igrejas Cristãs Gileade. 

No dia 26 de setembro de 2007, os ministros das Igrejas Cristãs Gileade se reuniram 
para elegerem uma diretoria interina formada por: Pr. Manoel Filho, Pr. José Célio, Pb. 
Daniel Durand, Pr. Honório Neto, Pr. Arnaldo Cacau e Pb. Airton Barbosa, assim estava 
criada a CIMING - Convenção de Igrejas e Ministros Gileade.  

No dia 26 de julho de 2008 os ministros da Gileade se reuniram para aprovarem o 
estatuto da Convenção. 

No dia 01 de outubro de 2008 os ministros das Igrejas Cristãs Gileade, em assembleia 
geral extraordinária, legalizaram a Convenção de Igrejas e Ministros Gileade – CIMING,  
e confirmaram o estatuto social com os órgãos administrativos: Diretoria, Conselho 
Ministerial e Comissão de Contas. 

A relevância desta igreja está na sua própria decisão histórica de não abdicar da fé 
bíblica que reconhece o caráter imutável de Deus e seus atributos conforme expostos 
nas sagradas escrituras: Onisciência, onipotência, onipresença, imutabilidade e 
soberania. Cremos num único Deus infinitamente perfeito, subsistente em três 
pessoas: Pai, Filho e espírito Santo, conforme declaração de fé do nosso credo. 
Fundamentamo-nos na teologia pentecostal clássica e na solidez bíblica. Nossa única 
regra de fé e conduta é a bíblia. 

A convenção das igrejas cristãs Gileade é constituída de igrejas autônomas, cujas 
comunidades (igrejas) com liberdade e responsabilidade administram seus próprios 
recursos, sejam eles financeiros, patrimoniais e administrativos.  
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A IGREJA LOCAL 

A Igreja Cristã Gileade de Juazeiro do Norte nasceu com uma proposta: "Restaurar 
vidas". Isso porque entendemos que o reino de Deus se expressa através de vidas 
humanas em movimento. Vida que no percurso de sua existência se desviaram do 
plano original do criador, e foram machucadas, quebradas, aprisionadas. 

Essa igreja nasceu a partir do sonho de um homem, Pr. José Ivan Sampaio, que sonhou 
com uma igreja que fosse capaz de transformar a vida das pessoas, trazer de volta a 
alegria de viver, proporcionar o prazer de servir ao Senhor, entusiasmar e ser capaz de 
contagiar a todos com o amor de Deus. 

As pessoas necessitam de cura, o médico da Gileade é Jesus Cristo e o bálsamo é o seu 
sangue que tem poder para libertar os cativos e dar liberdade aos presos, quebrar as 
cadeias de satanás, restaurar a comunhão com o Criador e dar-lhes vestes de louvor. 
Pessoas que acreditavam estar no mundo por acaso, sem direção, sem proposito. 
Apesar da religião, carentes de Deus. 

O sonho de um pastor que nasceu no próprio coração de Deus tornou-se realidade, E o 
próprio Deus providenciou o remédio e o lugar para serem curados. O lugar físico sem 
muitos atrativos, colunas pelo meio e pouco espaço, mas cheio da presença de Deus e 
uma Palavra viva que encheu os corações de alegria e a certeza que estavam no lugar 
certo. Hoje todos compreendem que o proposito maior de suas vidas é viver para 
aquEle que por eles morreu. Com a vida totalmente restaurada agora irão trabalhar 
para restaurar outros. O remédio já alcançou familiares e ganharam de presente uma 
grande família que é a família Gileade de Juazeiro do Norte. 

E neste lugar tem unção para curar, para renovar... O sopro do Espírito de Deus tem 
exalado o seu perfume sobre vidas, trazendo vida não apenas para sobreviver, mas 
vida em abundância, tem restaurado, transformado... 

Igreja Cristã Gileade de Juazeiro do Norte, podemos dizer que... "O Espírito de Deus 
está sobre nós, porque o Senhor nos ungiu para pregar boas novas aos quebrantados; 
enviou-nos a curar os quebrantados de coração; à proclamar libertação aos cativos e 
por em liberdade os algemados... A fim de que se chamem carvalhos de justiça, 
plantados na casa do Senhor". 

... Porque há bálsamo em Gileade, remédio em Gileade e unção em Gileade. 
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1. Que pensamentos/reflexões o texto que você acabou de ler lhe inspira? 

Resp: 

 

 

1. Como você chegou até a Igreja Cristã Gileade? 

Resp: 

 

 

 

1. Leia quem somos, a declaração de fé e valores da Igreja Cristã Gileade. Elas mostram 
no que cremos e dão a nós identidade. 
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QUEM SOMOS 
 

A Igreja Cristã Gileade é uma comunidade comprometida em amar a Deus, amar uns 
aos outros e proclamar Jesus, vivenciando relacionamentos em Pequenos Grupos, de 
casa em casa, como também nos grandes ajuntamentos de Celebração. 

Uma comunidade de discípulos que cresce em comunhão, restauração, edificação, 
serviço, contribuição e evangelismo através de: 

• Grandes Ajuntamentos, nos quais podemos expressar nosso amor a Deus por 
meio das celebrações; 

• Através dos Pequenos Grupos, em que o amor uns aos outros é vivido por meio 
de relacionamentos; 

• Através do compromisso pessoal de cada membro, que se responsabiliza a 
proclamar Jesus conforme nos foi ordenado em Mateus 28. 

“Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do 
Pai e do Filho e do Espírito Santo” (Mateus 28:19). 

PEQUENOS GRUPOS ou Grupos de Crescimento 

Pequenos Grupos é onde a igreja vive relacionamentos de forma mais intensa 
cuidando uns dos outros, estudando a Bíblia e compartilhando a vida. Os Pequenos 
Grupos se reúnem de casa em casa e fazem parte de uma rede de pastoreio. 

• Rede de Crianças (Geração Eleita) 

• Rede de Adolescentes e Jovens 

• Rede de Mulheres 

• Rede de Homens (PhD – Papo de homens de Deus) 

• Rede de Casais (Casados para sempre) 

Estes grupos, apoiados pelo ministério de Ação Social, são estimulados a organizar e 
implementar ações sociais e evangelísticas e abraçar projetos sociais.  

CORPO VIVO DE CRISTO 

Acreditamos na Igreja como o Corpo Vivo de Cristo formado por todos os que o 
confessam Jesus como Senhor e Salvador. 

“Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e estes membros 
não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, 
formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros” (Romanos 12:4-5). 
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Valorizamos o pertencer e o participar da Igreja como expressão de obediência ao 
Senhor da Igreja – Jesus. 

“Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas 
procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês vêem que se 
aproxima o Dia” (Hebreus 10:25). 

Vivemos Igreja com o foco em pessoas, suas vidas, necessidades, lutas, conquistas e 
crescimento através de relacionamentos. Caminhando juntos nos passos de Jesus. 

Na Igreja Cristã Gileade, temos várias ações ministeriais com atuações diversificadas, 
as quais visam a atender necessidades dentro e fora da Igreja. 

Todos os que se envolvem em um ministério decidem servir disponibilizando seus 
dons, talentos, tempo e recursos. Cada servo comunica o amor de Deus quando se 
dispõe a servir outra pessoa. Todo discípulo de Jesus tem pelo menos um dom 
espiritual (1Coríntios 12:7-11) e deve usá-lo visando ao bem comum da Igreja – Corpo 
Vivo de Cristo. 

Como desdobramento da Missão de amar uns aos outros, o seu ministério começa em 
casa, depois no seu Grupo Pequeno – no suprimento das necessidades dos irmãos- , 
assim como no Grande Ajuntamento (Cultos) e na comunidade em que se está 
inserido.  

Conheça abaixo os ministérios os quais você pode envolver-se voluntariamente: 

• Oração 

• Pastoral 

• Presbitério 

• Junta diaconal 

• Louvor 

• Ensino  

• Ação social 
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DECLARAÇÃO DE FÉ 
 

CREMOS... 

Em um único Deus (Is.45.5), Criador de “todas as coisas” visíveis e invisíveis (Is.44.24; 
Cl. 1.16-17), atemporal (Is.40.28), ilimitado e imaterial (Jo.4.24), pessoal (Gn.1.26) e 
Santo (Sl.22.3), subsistente em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo (Mt.3.16,17), 
onisciente, onipotente e onipresente (Hb.4.13; Gn.17.1; Sl.139.7) e que governa 
soberanamente todas as coisas (Sl.103.19; Jr.10.23; Lm.5.19). 

Na inspiração verbal da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé normativa para a vida 
e o caráter cristão (2Tm.3.14-17). 

Na concepção virginal de Jesus, em sua morte vicária e expiatória, em sua ressurreição 
corporal dentre os mortos e sua ascensão vitoriosa aos céus (Is.7.14; Mt.1.20; Rm.8.34 
e At.1.9). 

Na pecaminosidade do homem que o destituiu da glória de Deus, e que somente o 
arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo é que pode 
restaurá-lo a Deus (Rm.3.23; Ef.2.1-3 e At.3.19). 

Na necessidade absoluta do novo nascimento pela graça mediante a fé em Cristo e 
pelo poder atuante do Espírito Santo e da Palavra de Deus, para tornar o homem digno 
do Reino dos Céus (Jo.3.3-8, Cl.3.9,10 e Ef.2.8-9). 

No perdão dos pecados, na salvação presente e perfeita e na eterna justificação da 
alma recebidos gratuitamente de Deus pela fé no sacrifício efetuado por Jesus Cristo 
em nosso favor (At.10.43; Jo.5.24 ; 1Ts.5.9, Hb. 5.9; 7.25 e Rm.1.1). 

No batismo bíblico efetuado por imersão do corpo inteiro uma só vez em águas, em 
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme determinou o Senhor Jesus Cristo 
(Mt.28.19; Rm.6.3-6 e Cl.2.12) e na Santa Ceia como ato memorial de sua morte 
(1Co.11.23-29). 

Na necessidade e na possibilidade que temos de viver vida santa mediante a obra 
expiatória e redentora de Jesus no Calvário, através do poder regenerador, inspirador 
e santificador do Espírito Santo, que nos capacita a viver como fiéis testemunhas do 
poder de Cristo (Hb.12.14; 1Ts.5.23 e 1Pe.1.15). 

Na atualidade dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à Igreja para sua 
edificação, conforme a sua soberana vontade (1Co.12.1-12). 

Na operação do Espírito Santo para os dias de hoje como promessa do próprio Jesus 
(Mc 16:16-18) e como aconteceu no dia de pentecostes como capacitação para 
testemunhar conforme At 1:8 
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Que todos os cristãos comparecerão ante o Tribunal de Cristo, para receber 
recompensa de acordo com as obras praticadas por meio do corpo (2Co.5.10). 

No juízo vindouro que recompensará os fiéis e condenará os infiéis (Dn.12.2; Ap.20.11-
15). 

Num novo céu e numa nova terra onde habitaremos eternamente com Cristo 
(2Pe.3.13). 
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VALORES 
 

NOSSA PROPOSTA 

IGREJA AUTÔNOMA. Uma comunidade com forma de governo local e detentora do 
patrimônio, gerencia seus recursos e tem voz ativa em todas as esferas das decisões. 
Cremos que autonomia é liberdade com responsabilidade. Estamos unidos com outras 
igrejas Gileade pelos laços fraternais do amor e pela identidade teológica e 
doutrinária. 

IGREJA MISSIONÁRIA. Queremos atuar de maneira plena na sociedade e contribuir 
para a restauração integral da vida de homens e mulheres, conforme ensinado nas 
Sagradas Escrituras e no poder do Espírito Santo. 

IGREJA DISCIPULADORA. Queremos obedecer ao “Ide” de Jesus, conforme Mateus 
28:19-20, entendendo que o discipulado é transmissão de vida, que passamos 
enquanto estamos vivendo, sendo exemplo, e não como um programa eclesiástico. 
Este discipulado deve ser amoroso, pessoal e espontâneo. 

IGREJA TEOLOGICAMENTE EQUILIBRADA. Não nos apegamos a extremos doutrinários. 
Não nos escusaremos aos debates, mas não faremos conjecturas, especulações sobre 
assuntos não revelados por Deus (Dt 29:29). Nas questões de difícil interpretação 
buscaremos o consenso e a autoridade das Escrituras. 

IGREJA TRANSPARENTE. É direito da comunidade e obrigação da liderança informar 
com clareza e honestidade todas as questões de ordem administrativas, morais ou 
espirituais. Queremos a transparência em todas as áreas de nossas igrejas e em nossos 
relacionamentos. 

IGREJA PENTECOSTAL com Solidez Bíblica. Nossa única regra de fé e conduta é a Bíblia, 
a Palavra de Deus (II Co 5:7). Toda a nossa celebração, teologia e ministração se 
fundamentam na solidez da fé bíblica. A razão deve confirmar nossa reflexão de fé. A 
Bíblia é a autoridade e juiz em nossas experiências pentecostais e obedeceremos às 
recomendações de I Co 14. Cremos nas operações do Espírito para os dias de hoje 
como promessa do próprio Jesus em Mc 16:16-18, e como aconteceu no Dia de 
Pentecostes como capacitação para testemunhar conforme At 1:8. 

IGREJA RELEVANTE. Nossa relevância está em nossa própria história. Não abdicaremos 
da fé bíblica, da preservação da nossa história, nem da nossa identidade. Desejamos 
afetar o mundo com a mensagem de Cristo e disso não abrimos mão. Desejamos a 
reflexão social sem utopia e sem demagogia. Nossa prática social é de engajamento 
que nasce da nossa vivência junto à comunidade onde estamos inseridos. 
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NOSSA MISSÃO 

Amar a Deus (Mt 22:37), amar uns aos outros (Jo 13:34,35), adorar, glorificar, e 
proclamar a Jesus (Mt 28:19,20), formando discípulos (Mt 28:19,20) apaixonados por 
Ele que servem e compartilham sua fé mutuamente. 

NOSSA VISÃO 

Ser uma igreja onde se vive uma vida cristã equilibrada e uma espiritualidade 
contagiante, uma igreja relevante espiritual, social, e cultural no meio onde está 
inserida. 

 

1. Você se identifica com essa declaração de fé e com a nossa missão?  

Resp: 

 

 

2. O que mais chama a sua atenção nelas? 

Resp: 
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Os fundamentos da Igreja Cristã Gileade são: 

C – COMUNHÃO 

R – RESTAURAÇÃO 

E – EDIFICAÇÃO 

S – SERVIÇO 

C – CONTRIBUIÇÃO 

E – EVANGELISMO 

1. Numa escala de 1 a 5, quanto cada fundamento está presente na sua vida HOJE? 

C – COMUNHÃO 

As mudanças mais profundas e duradouras acontecem no âmbito dos 
Pequenos Grupos, com a vivência do discipulado, da transparência e da 
responsabilidade mútua. 

|___|___|___|___|___| 

   1     2     3     4     5 

R – RESTAURAÇÃO 

O verdadeiro discípulo de Jesus Cristo deve buscar sua restauração e 
crescimento contínuos, desenvolvendo um caráter que reflita a imagem de 
Jesus. 

|___|___|___|___|___| 

   1     2     3     4     5 

E – EDIFICAÇÃO 

O ensino/aprendizagem da Palavra de Deus é a base da transformação do 
indivíduo e da congregação e deve ser exercitado por cada discípulo. 

|___|___|___|___|___| 

   1     2     3     4     5 
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S – SERVIÇO 

A Igreja deve funcionar como uma comunidade de ministros que desenvolvem 
dons espirituais para a edificação da Igreja e serviço no mundo. 

|___|___|___|___|___| 

   1     2     3     4     5 

C – CONTRIBUIÇÃO 

A boa administração e dedicação do tempo, dons, talentos, bens e finanças 
devem ser atitudes essenciais de todo discípulo. 

|___|___|___|___|___| 

   1     2     3     4     5 

E – EVANGELISMO 

Porque Deus se importa com os perdidos, nós nos importamos também. A 
evangelização deve ser relacional e encarada como um processo. 

|___|___|___|___|___| 

   1     2     3     4     5 
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CRESCER NA GILEADE 
 

Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e, naquele dia, houve um acréscimo 
de cerca de três mil pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à 
comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas 
maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se 
unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a 
cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio 
do templo (Grande Ajuntamento). Partiam o pão em suas casas (Pequenos Grupos), e 
juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a 
Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os 
que iam sendo salvos. Atos 2:41-47 

 

1. Que pensamentos/reflexões o texto que você acabou de ler lhe inspira? 

Resp: 

 

 

 

 

1. Por que você acha que essas pessoas se reuniam? Você gostaria de fazer parte desse 
grupo de pessoas? 

Resp: 
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O Pequeno Grupo é uma expressão da igreja em que os participantes cuidam uns dos 
outros, estudam a Bíblia, encontram um lugar para servir e compartilham a vida. 

Cada grupo faz parte de uma Rede de Pastoreio: 

REDE DE MULHERES – Para mulheres adultas solteiras, casadas, divorciadas e viúvas. 
Oferece encontros para comunhão e edificação. 

REDE DE HOMENS – Para homens adultos solteiros, casados, divorciados e viúvos. 
Oferece encontros para compartilhar e desenvolver a liderança cristã e debater 
assuntos cotidianos e de sua fé. 

REDE CASAIS – Para casais com e sem filhos. Oferece através do pastoreio mútuo uma 
rede de apoio para a família. Realiza os cursos: ONE – para noivos, Casados para 
Sempre e Pais para toda a vida. Além de apresentação de recém-nascidos e outras 
atividades focadas na família. 

REDE de ADOSCENTES E JOVENS – Oferece pastoreio mútuo, desafia jovens a serem 
exemplo na palavra, procedimento, fé, amor e pureza. Realiza programações oferece 
uma cultura para uma nova geração de discípulos. 

REDE GERAÇÃO ELEITA – Para crianças de 0 a 11 anos. Oferece dominicalmente, nos 
horários de culto, uma programação em que o pastoreio e o ensino bíblico são 
divertidos e relevantes. 

 

1. Se você participa de um Pequeno Grupo, de qual rede faz parte? Compartilhe a sua 
experiência. 

 

 

2.Se você não participa de um Pequeno Grupo, em qual rede gostaria de se integrar? 
Que passos você precisa dar para participar de um Pequeno Grupo? Você tem algum 
medo ou receio? 
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Deus deseja que você cresça espiritualmente, tornando--se cada vez mais parecido 
com Jesus. Esse passo pode ser dado através do batismo, da leitura bíblica diária, do 
estudo da Bíblia em um Pequeno Grupo e da continuação da sua participação no 
CONHECER. 

1. Faça uma avaliação de cada uma das áreas de crescimento espiritual na sua vida: 

 Ótimo Regular Péssimo 

Estou em um Pequeno Grupo    
Participo dos cultos    
Estou pensando em me batizar    
Estou começando a ler a Bíblia    
Tenho desejo de crescer espiritualmente    
Quero vivenciar os próximos encontros     
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SEGUIR JESUS, 
UM PROJETO DE VIDA 

 

 

Seguir Jesus é um projeto de vida que, com certeza, vale a pena. Ao mesmo tempo, 
Cristo exigirá tudo de você, pois é preciso aprender a viver a vida do jeito dEle e não 
mais do seu jeito. Seu processo de aprendizado vai durar a vida inteira, e Deus está 
completamente comprometido, pois colocou em você o Espírito Santo para guiá-lo 
nesse caminho. 

“Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes 
darei descanso”. Mateus 11:28 

“VENHAM A MIM”, disse Jesus... 

O convite é para ir até ele. Por que Ele?  

Jesus oferece o convite na condição de um mestre paupérrimo que vive numa 
nação oprimida. Ele não tem cargo político, nenhuma ligação com as 
autoridades de Roma. Não escreveu um livro de sucesso, nem tem diploma. 
Contudo, Jesus ousa olhar para a face enrugada de homens do campo e para o 
rosto cansado de donas de casa e oferece-lhes descanso. 

Contempla o olhar desiludido de um ou dois pregadores de Jerusalém. 
Vislumbra o olhar cínico de um banqueiro e os olhos famintos de um garçom e 
faz uma promessa paradoxal: 

“Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde 
de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas.” Mateus 11:29 

As pessoas vieram. Vieram dos becos e também dos condomínios empresariais 
de sua época. Trouxeram-lhe os fardos de sua existência e ele lhes deu não uma 
religião, não uma doutrina, não um sistema, mas DESCANSO. Por causa disso, 
elas o chamaram de Senhor. Por causa disso, elas o chamaram de Salvador. 

(Max Lucado, “Seis Horas de uma Sexta Feira”) 
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Entramos no caminho do discipulado não por esforço próprio, mas porque 
respondemos a Jesus que diz: Segue- Me! O chamado do discipulado é um 
comprometimento exclusivo com a pessoa de Jesus. Cristo chama e o discípulo segue. 
Soa o chamado e imediatamente segue o ATO OBEDIENTE da pessoa que foi chamada. 

A resposta do discípulo não é uma confissão oral da fé em Jesus, mas sim um ato de 
obediência. Não existe caminho para a fé, sem a obediência ao chamado de Cristo. 
Graça e mandamento ao mesmo tempo. No discipulado, o ser humano sai de sob o 
jugo duro de suas próprias leis e submete-se ao jugo suave de Jesus Cristo. 

ELE FOI O DEUS-HOMEM 
 

Jesus não foi um homem semelhante a Deus, nem um Deus semelhante a um 
homem. Ele foi o Deus-homem. Criado por um carpinteiro. Banhado por uma 
moça do interior. O criador do mundo com umbigo. O autor da Lei que 
aprendeu a Lei. O ser humano do céu. E, porque o foi, coçamos a cabeça, 
piscamos duas vezes, olhamos sem entender e vivemos momentos como estes: 
Vinho em vez de água. Um aleijado patrocinando o baile da cidade. Um 
saquinho de lanche enchendo a barriga de cinco mil. E, acima de tudo, uma 
sepultura guardada por soldados, selada por uma pedra e, mesmo assim, 
abandonada por um morto de três dias. O que fazer diante desses momentos? 
O que fazer diante de uma pessoa assim? Aplaudimos os homens por fazerem 
coisas boas. Reverenciamos a Deus por fazer coisas grandiosas. Mas o que fazer 
quando um homem faz coisas divinas? Uma coisa é certa: não podemos ignorá-
lo. 

(Max Lucado, “O Salvador Mora ao Lado”) 

1. Que pensamentos/reflexões os textos que você acabou de ler lhe inspiram? 

Resp: 

 

 

 

 

A partir deste ponto, vamos trabalhar conceitos fundamentais da fé cristã através 
do estudo de vários textos bíblicos. Aplique as questões a si mesmo(a), 
trabalhando sempre na primeira pessoa. Leia com toda atenção as referências 
bíblicas listadas ao final de cada pergunta, a fim de encontrar a resposta e registrá-
la nos espaços respectivos. 
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1. Se alguém bem próximo de você afirmasse que Jesus é apenas uma pessoa comum, 
como qualquer outra, o que você responderia? 

Resp: 

 

 

2. Leia os seguintes textos bíblicos: João 1:1-5,14 / Filipenses 2:5-11 / Colossenses 
1:13-22. O que cada um desses textos afirma sobre Jesus? 

João 1:1-5,14- 

Filipenses 2:5-11- 

Colossenses 1:13-22- 

 

 

 

1. Qual é a situação de uma pessoa sem Jesus? (Efésios 2:1) 

Resp: 

 

 

2. Marque a ÚNICA opção correta. Deus demonstra seu amor por você: (Romanos 5:8) 

(__) Cristo morreu em seu favor. 
(__) Cristo ressuscitou em seu favor. 
(__) Cristo nasceu em seu favor. 
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3.O que o pecado faz entre Deus e o homem conforme Isaías 59:2? 

Resp: 

 

4. Leia Efésios 2:8-9. Você pode se salvar pelos seus próprios esforços? Por quê? 

Resp: 

 

 

5. O que a salvação, a graça e a fé têm em comum? (Efésios 2:8) 

Resp: 

 

 

6. O que Deus fez, segundo Pedro, para reconciliar o homem com Ele? (1 Pedro 3:18) 

Resp: 

 

 

7. A quantas pessoas Jesus apareceu após sua ressurreição? (1 Coríntios 15:3-6) 

Resp: 

 

8. E para onde Jesus foi levado após aparecer para essas pessoas? (Atos 1:9-11) 

Resp: 

 

9. Segundo João, quem ganha o direito de se tornar filho de Deus? (João 1:12) 

Resp: 

 



CONHECER 

 
26 

10. Complete a frase com as três consequências do “ouvir e crer”: (João 5:24) 

“Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem 

______________ (sobre seu presente) não _________________ (sobre seu 

passado) já ________________.” (sobre seu futuro) 

11. Jesus dá seis garantias a “suas ovelhas”. Vamos listar essas garantias? (João 10:27-
29) 

1. As minhas ovelhas 

 

2. As minhas ovelhas 

 

3. As minhas ovelhas 

 

4. As minhas ovelhas 

 

5. As minhas ovelhas 

 

6. As minhas ovelhas 

 

 

 

Quando a Bíblia usa a palavra SALVADOR, significa que Jesus nos resgatou, pagando a 
dívida pelos nossos pecados. Quando usa a palavra SENHOR, significa que Jesus é 
autoridade amorosa sobre nossas vidas, ou seja, procuramos SEGUI-LO em todos os 
aspectos da nossa vida. 
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1. Jesus para mim é... 

 Ótimo Regula Péssimo 

Meu Salvador    
Meu Amigo    
Meu Senhor    

 

2. Liste duas ou três consequências concretas do SENHORIO de Jesus em sua vida: 

Resp: 

 

 

 

I João 5:11-12 

“E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu 
Filho. Quem tem o Filho, tem a vida; quem não tem o Filho de Deus, não tem a 
vida.” 

1. Quem lhe deu a vida eterna? 

Resp: 

 

2. Em quem você pode encontrar a vida eterna? 

Resp: 

 

3. Quem tem a vida eterna? 

Resp: 
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4. Quem não tem a vida eterna? 

Resp: 

 

5. Descreva o impacto que essas verdades bíblicas provocam em você. 

Resp: 

 

 

Para um estudo mais aprofundado 

LEWIS, C.S.. Cristianismo Puro e Simples. São Paulo: Martins Fontes. 

LUCADO, Max . Seu nome é Jesus. São Paulo: Mundo Cristão. 
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HÁBITOS PARA CRESCER: 
AMAR A PALAVRA DE DEUS 

 

 
 

“Os cristãos alimentam-se das Escrituras. As Escrituras Sagradas nutrem a 
comunidade santa assim como o alimento nutre o corpo humano. Os cristãos 
não aprendem, estudam ou usam as Escrituras, simplesmente; nós a 
assimilamos, apropriando-nos dela em nossa vida de maneira tal que ela se 
metaboliza em atos de amor, copos de água fria, missões a todo o mundo, cura, 
evangelismo e justiça em nome de Jesus, mãos levantadas em adoração ao Pai, 
pés lavados em comunhão com o Filho.” 

(Eugene Peterson, “A Bíblia que Jesus Lia”) 

 

“Se desejamos receber da Bíblia a vida com Deus nela retratada, precisamos 
estar preparados para ver questionadas nossas mais caras e fundamentais 
pressuposições a nosso respeito e de nossos envolvimentos. Precisamos ler 
humildemente e em constante atitude de arrependimento. Somente assim 
poderemos obter uma compreensão prática e completa das riquezas espirituais 
que Deus pôs à disposição de toda a humanidade em sua palavra escrita.” 

(Richard Foster) 

 

“A Bíblia não é precisa e harmoniosa. Para os olhos desacostumados, é confusa. 
Não é organizada de modo claro e óbvio. Por que Deus simplesmente não a deu 
para nós de modo direto? Bem, a resposta sincera a essa questão é que a Bíblia 
é uma história. A Bíblia é uma coleção de livros com uma imensa lista de 
personagens e acontecimentos, um vasto número de histórias dentro de uma 
história realmente grandiosa. Seres humanos são tão importantes para Deus 
que os propósitos divinos são realizados através da desorganização e confusão 
da história humana. [...] Se Deus quissesse que tivéssemos o Guia Decisivo para 
a Fé, nós teríamos um. No entanto, se tivéssemos, sim , um determinado livro 
sagrado para responder a todas as nossas perguntas e esclarecer tudo, ficaria 
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mais fácil ignorar o Deus vivo. Não teríamos que lutar para transformar o 
entendimento humano com as perspectivas divinas. [...] Quando nos 
aproximamos da Bíblia atentamente, encontramos ilimitados pontos de acesso 
à maneira como nossa vida pode ser reunida à vida com Deus e transformada 
por ela. Uma vez que comecemos a provar a magnificência da vida com Deus, 
iremos querer mais dela, e nos encontraremos ansiando menos pelo que 
queremos e mais pelo que Deus quer.” 

(Richard Foster) 

 

A leitura bíblica precisa ser o desejo de ouvir a Deus. Precisamos transformar nossos 
olhos em ouvidos, pois ouvir e ler não são a mesma coisa. No ouvir, o outro tem o 
domínio e começa o processo; no ler, eu controlo e adapto a leitura para atender às 
minhas conveniências pessoais. A leitura devocional deve ser feita numa atitude de 
silêncio, reverência, meditação e contemplação. Essa leitura não busca investigar o 
texto bíblico, extrair sermões ou ter um propósito pragmático. 

1. Que pensamentos/reflexões os textos que você acabou de ler lhe inspiram? 

Resp: 

 

 

1. Quando criança, você lembra se havia uma Bíblia em sua casa? Que lugar ela 
ocupava? 

Resp: 

 

2. Que lugar a Bíblia tem ocupado hoje em sua vida? Que importância você tem dado à 
Bíblia? 

Resp: 
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3. Que palavras você já ouviu as pessoas usarem em relação à Bíblia? 

(__) Escrituras   (__) Palavra de Deus 

(__) Boas novas   (__) O Livro 

(__) Velho Testamento  (__) Novo Testamento 

(__) O Evangelho   (__) _______________ 

(__) _______________  (__) _______________ 

 

1. Com relação à Bíblia: (2 Timóteo 3:16-17) 

a. De onde ela veio? 

 

b. Enumere pelo menos cinco benefícios de sua leitura. 

 

 

 

 

 

c. Que resultado(s) você obterá de seu estudo? 

 

 

2. Mas por que a Bíblia foi escrita? (Romanos 15:4) 
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3. Leia II Pedro 1:20-21. Reescreva esse texto com as suas palavras. 

 

 

 

 

 

 

 

4. O que é necessário para que seus caminhos prosperem e você seja bem-sucedido? 
(Josué 1:8) 

 

 

 

5. A quem o salmista se dirige, o que pede e para que pede?(Salmo 119:18) 

O salmista se dirige a  

O salmista pede  

O salmista pede para  

 

6. Complete a tabela: (Salmo 19:7-8) 

A Palavra de Deus é A Palavra de Deus faz 

  

  

  

  

7. O que Jesus diz sobre a Palavra de Deus em Mateus 4:4? 
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8. Com o que você poderia comparar a Palavra de Deus em nossos dias? (Use a 
criatividade) 

 

 

 

9. A Palavra de Cristo nos impulsiona a três ações: (Colossenses 3:16) 

1. _________________________________ uns aos outros com sabedoria 

2. _________________________________ uns aos outros com sabedoria 

3. _________________________________ a Deus com gratidão 

 

10. Leia Deuteronômio 6:6-7 e responda: 

a. Quando você deve conversar sobre a Palavra de Deus? 

 

b. Como você deve ensinar a Palavra de Deus? 

 

c. Onde você deve guardar a Palavra de Deus? 

 

11. Complete: (Hebreus 4:12) 

a. A Palavra de Deus é 

 

 

b. A Palavra de Deus penetra 

 

c. A Palavra de Deus julga 
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12. Quem permanecer na Palavra de Jesus será seu 

_______________________ e conhecerá a _________________________ 

_______________________ e ela o _________________________. (João 8:32) 

 

“Simplesmente não existe nada de confortável na Bíblia – a não ser que 
consigamos nos acostumar tanto com ela que a tornemos confortável para 
nós.” 

(Thomas Merton) 

1. Há dois tipos de respostas do homem à Palavra de Deus. (Tiago 1:22-25). Liste esses 
dois tipos e suas respectivas consequências. 

 

 

 

 

 

2. Agora, responda honestamente: qual desses dois tipos de relação você tem tido com 
a Palavra de Deus? 

 

 

 

3. O estudo da Bíblia aumenta nossa INFORMAÇÃO; a prática da Bíblia acelera nossa 
TRANSFORMAÇÃO. No que Deus está mais interessado? 
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Se você deseja dar um passo a mais na sua leitura bíblica diária, responda as duas 
perguntas a seguir, sempre no final da leitura do texto indicado para cada dia. 

* O que esse texto me ensina? 

* O que esse texto me leva a crer ou fazer? 

Experimente fazê-lo com sua leitura de hoje e anote abaixo suas respostas: 

* O que esse texto me ensina? 

 

 

* O que esse texto me leva a crer ou fazer? 

 

 

 

Salmo 119:9,11 

“Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua 
palavra. [...] Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti.” 

“Vivendo de acordo com” tem o mesmo significado de “praticando”. 

1. Escreva essa passagem bíblica com suas palavras. 

 

 

2. O versículo 11 apresenta um motivo para memorizarmos as Escrituras. Qual é o 
motivo e que outros lhe vêm à mente? 
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3. Descreva o impacto que essa verdade bíblica provoca em você. 

 

 

 

4. Revise o versículo da semana anterior: I João 5:11-12 

 

Para um estudo mais aprofundado 

FOSTER, Richard. Vida com Deus. Rio de Janeiro: Ichtus. 

STOTT, John. Entenda a Bíblia. São Paulo: Mundo Cristão. 

WARREN, Rick. 12 Maneiras de Estudar a Bíblia Sozinho. São Paulo: Vida. 

WILKINSON, Bruce e Boa, Kenneth. Descobrindo a Bíblia. São Paulo: Candeia. 
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HÁBITOS PARA CRESCER: 
AMAR, OUVIR E FALAR COM 

DEUS 
 

 

A oração significa relacionar-se primeiro com Deus e, depois, com o mundo, ou 
seja: o mundo é visto não como um problema a ser solucionado, mas como 
uma realidade, na qual Deus está agindo. 

(Eugene Peterson) 

 

Não podemos verdadeiramente orar por nós mesmos, o Espírito de Deus é 
quem ora em nós. Não podemos forçar Deus a entrar em um relacionamento. 
Deus vem a nós por sua própria iniciativa. Nenhuma disciplina, esforço ou 
prática ascética poderá forçá-lo a vir. Oração é “graça”, ou seja, um dom 
gratuito de Deus, ao qual somente podemos responder com gratidão. 
Entretanto, esta preciosa dádiva está dentro de nossas possibilidades. Em Jesus 
Cristo, Deus entrou em nossa vida da maneira mais íntima, para que 
pudéssemos entrar em Sua vida por meio do Espírito. O paradoxo da oração é 
que ela exige um sério esforço, embora seja recebida somente como uma 
dádiva. Não podemos programar, ordenar ou manipular Deus. Mas sem uma 
cuidadosa disciplina não podemos recebê-lo. Esse paradoxo da oração força-
nos a olhar além dos limites de nossa existência mortal. 

(Philip Yancey) 
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As aparências enganam: a oração não é o primeiro discurso, e sim, a réplica. A 
oração não é algo que inventamos para conseguir a atenção de Deus ou 
angariar o seu favor. A primeira palavra foi a de Deus. A oração é a palavra 
humana, nunca a primeira, a principal, a que dá início ou forma, simplesmente 
por que nós nunca somos os primeiros e nem os principais. Tratar a oração 
como algo que ela não é, mesmo que nos pareça sagrado e exaltado, não é 
honrá-la. O que fazemos na realidade é transformá-la em ídolo verbal, e nesse 
momento ela se torna uma ferramenta que nos diminui. 

(Eugene Peterson) 

 

Orar é mudar. A oração é a principal via usada por Deus para nos transformar. 
Se não estivermos dispostos a mudar, deixaremos a oração de lado, e ela não 
será uma característica perceptível em nossa vida. Quanto mais próximos 
chegarmos do coração pulsante de Deus, mais enxergaremos a necessidade de 
sermos conformados a Cristo e mais desejaremos isto. 

(Richard Foster) 

 

Nos esforços que envidamos para orar, é fácil sermos derrotados logo no início, 
porque aprendemos que tudo no Universo já está estabelecido e que por isso 
as coisas não podem ser alteradas. E, se nada pode ser mudado, então por que 
orar? Podemos alimentar esse melancólico sentimento, mas não é o que a 
Bíblia ensina. Nas Escrituras, os que oravam faziam-no como se as orações 
pudessem mudar as coisas de maneira objetiva. O apóstolo Paulo, com alegria, 
proclama que somos “cooperadores de Deus”, ou seja, trabalhamos com ele 
para determinar o resultado dos eventos. (I Coríntios 3:9). É o estoicismo que 
prega a ideia de um Universo fechado, não a Bíblia. Os que enfatizam a 
submissão e a resignação com o estado das coisas como “vontade de Deus” 
estão, na verdade, mais próximos de Epíteto que de Cristo. Moisés orava com 
ousadia porque acreditava que suas orações podiam mudar as coisas, até 
mesmo as ideias de Deus. De fato, a Bíblia enfatiza com tanto vigor que o 
Universo está em aberto que, num antropomorfismo doloroso aos ouvidos 
modernos, faz menção a Deus mudando constantemente de ideia, de acordo 
com seu amor imutável (Êxodo 32:14; Jonas 3:10). 

(Richard Foster) 

 

 

 



CONHECER 

 
39 

“Não devemos esperar a vontade de orar antes de orar por alguém. A oração é como 
um trabalho qualquer: pode ser que não tenhamos vontade de trabalhar, mas depois 
de algum tempo, ela aparece. Talvez não sintamos desejo de praticar piano, mas 
depois que tocamos um pouco, sentimos vontade de praticar. De igual modo, os 
músculos da oração precisam ser alongados. Quando o fluxo sanguíneo da intercessão 
começa, descobrimos que estamos com vontade de orar.” 

(Richard Foster) 

1. Que pensamentos/reflexões os textos que você acabou de ler lhe inspiram? 

 

 

 

1. Complete as seguintes frases: 

a. Algo bom sobre minha vida de oração recentemente é... 

 

b. Um obstáculo que enfrento para orar é... 

 

 

 

1 Conforme João 16:24, em nome de quem devemos orar? 

 

2. A Bíblia ensina algumas lições importantes sobre oração. Registre o que a Bíblia 
ensina em cada um dos textos bíblicos a seguir: 

a. Salmo 131:1-2 
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b. Lucas 18:1-8 

 

 

c. João 17:9-19 

 

 

d. I João 5:14 

 

 

e. Filipenses 4:6 

 

 

f. I Tessalonicenses 5:17 

 

 

g. I Pedro 3:12 

 

 

3. Algumas vezes, as nossas orações são limitadas por determinadas áreas da nossa 
vida. Leia os textos bíblicos a seguir e descubra quais são algumas dessas barreiras. 

a. Tiago 4:3 

 

 

b. I João 3:22 e João 15:7 
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c. Mateus 6:15 

 

 

d. Mateus 7:7-8 e Tiago 4:2 

 

 

e. Salmo 66:18 

 

 

4. Jesus faz duas recomendações específicas em relação a uma oração genuína. 
(Mateus 6:5-8) Quais são essas recomendações? 

 

 

 

 

5. Quando não sabemos nos expressar em uma determinada língua, precisamos de um 
intérprete. Com relação à oração, quem seria o nosso intérprete e de que maneira Ele 
traduz nossos pedidos a Deus? (Romanos 8:26b) 

 

 

6. Por que precisamos que o Espírito Santo interceda por nós? (Romanos8:26a) 
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1. Personalize o texto de João 15:7, colocando o seu nome nos espaços em branco. 

“Se__________________ permanecer em Mim, e as Minhas palavras 

permanecerem em ____________________, __________________ pedirá o 

que quiser, e será concedido.” 

2. Esse texto lhe dá uma certeza: tudo que você pedir será concedido. Mas lhe dá 
também duas condições para que isso aconteça. Que condições são essas? 

 

 

 

3. Escreva uma oração para Deus: 

Querido Pai... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seu filho _______________________ 
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Mateus 6:9-13 

“Vocês orem assim: Pai nosso, que estás nos céus! Santificado seja o teu nome. Venha 
o teu Reino; seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso 
pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos 
devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o 
Reino, o poder e a glória para sempre. Amém.” 

 

1. Em Mateus 6:9-13, Jesus nos deu o exemplo de como orar. Conecte os versos com a 
ênfase que Jesus deu, mostrando alguns aspectos que a nossa oração também pode 
abranger. 

Numere a 2ª coluna de acordo com 1ª. 

A. Vocês orem assim: Pai nosso, que estás 
nos céus! Santificado seja o teu nome. 

(          ) Pedir perdão 

B. Venha o teu Reino; seja feita a tua 
vontade, assim na terra como no céu 

(          ) Pedir por proteção do mal 

C. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia (          ) Chamar Deus de Pai 

D. Perdoa as nossas dívidas, assim como 
perdoamos aos nossos devedores 

(          ) Pedir para que a vontade de Deus seja 
feita 

E. E não nos deixes cair em tentação, mas 
livra-nos do mal, porque teu é o Reino, o 
poder e a glória para sempre. Amém 

(          ) Pedir para Deus suprir necessidades 

 

2. Jesus começa sua oração chamando Deus de Pai. Como você se sente ao chamar 
Deus de Pai? 

 

 

3. Descreva o impacto que essas verdades bíblicas provocam em você. 
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4. Revise os versículos das semanas anteriores: I João 5:11-12; Salmo 119:9,11 

 

Para um estudo mais aprofundado. 

MACARTHUR, John. A sós com Deus. Brasília: Palavra. 

HOUSTON, James. A Oração. Brasília: Palavra. 

CRAB, Larry. Em nome do Pai. São Paulo: Mundo Cristão. 
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HÁBITOS PARA CRESCER: 
AMAR ESTAR COM OUTROS 

CRISTÃOS 
 

 

“Deus preparou pacientemente um povo e, na plenitude dos tempos, Jesus veio 
ao mundo. Então um novo dia despontou. Outra vez ajuntou-se um povo sob o 
governo imediato e teocrático do Espírito. Com persistência silenciosa, Cristo 
mostrou a esse povo o que significa viver em resposta à voz do Pai. Também 
ensinou a eles que podiam ouvir a voz proveniente dos céus e que a ouviriam 
com mais clareza quando estivessem reunidos. ‘Se dois de vocês concordarem 
na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito por meu Pai 
que está nos céus. Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali estou 
no meio deles.’ (Mateus 18:19,20) Com estas palavras Jesus concedeu 
segurança e autoridade aos discípulos. Havia segurança de que, quando um 
grupo se reunisse com sinceridade e em seu nome, sua vontade poderia ser 
discernida. O Espírito, na direção de tudo, utilizaria o equilíbrio das forças 
existentes entre os diferentes cristãos para assegurar que o coração deles, 
tendo alcançado a unidade, entrasse na mesma cadência pulsante do Pai. 
Seguros de ter ouvido a voz do Pastor verdadeiro, seriam capazes de orar e agir 
com autoridade. A vontade do Pai somada a unidade dos filhos equivale a 
autoridade.” 

(Richard Foster) 

 

“A independência e a autossuficiência são inimigas da comunidade. Sem 
vulnerabilidade e sem conscientização de que necessitamos dos outros são 
haverá base para a comunidade. [...] A vulnerabilidade é um dom para a 
comunidade que diz: ‘Eu preciso de você. Quero que participe da minha vida. 
Quero que faça parte de mim.’ [...] Em vez de atitudes de inferioridade ou 
superioridade, precisamos ser interdependentes. Interdependência significa 
que você é incompleto sem mim e eu sou incompleto sem você. Você precisa 
de mim, e eu preciso de você. ‘Sozinhos, não podemos ter tudo, mas juntos, 
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temos tudo.’ Ou, conforme Paulo resumiu: ‘Ora, vocês são o corpo de Cristo, e 
cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo’”. 

(Greg Ogden) 

 

“Esperamos uma comunidade de santos que sejam maduros nas virtudes do 
amor e da misericórdia, e nos vemos trabalhando em um jantar comunitário 
onde há mais fofoca do que panelas. Esperamos encontrar mentes informadas 
e formadas pelas grandes verdade e pelo conhecimento das Escrituras, e 
encontramos pessoas cuja energia intelectual mal consegue levá-las das 
revistas em quadrinhos à página de esporte. Em tempos assim, é mais 
importante examinar e mudar nossas expectativas do que mudar a igreja, pois 
a igreja não é o que organizamos, mas o que Deus dá, não as pessoas com 
quem gostaríamos de estar, mas o povo que Deus escolhe para nós – uma 
comunidade criada pela descida do Espírito Santo, na qual nos submetemos à 
ratificação, à reforma e a motivação do Espírito. Não deve haver idealização da 
Igreja.” 

(Eugene Peterson) 

1. Que pensamentos/reflexões os textos que você acabou de ler lhe inspiram? 

 

 

 

1. Compartilhe lembranças da infância que você têm sobre “igreja”. 

 

 

2. Você se lembra de algum grupo do qual participou e se sentiu muito bem? Qual foi? 
E por que este lugar foi especial para você? 
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1. Leia Colossenses 1:13-20. Quem é o cabeça da Igreja? 

 

2. Como Paulo descreve a Igreja em Colossenses 1:18? 

 

 

3. Até que ponto Jesus amou a igreja? (Efésios 5:25) 

 

4. Marque a ÚNICA opção errada: 

Em relação à igreja, podemos afirmar que: (1 Coríntios 12:12-20) 

(__) Fomos batizados em um único espírito, mas formamos vários corpos 
diferentes. 

(__) Somos muitos membros, mas formamos um só corpo. 

(__) Um corpo é formado de muitos membros. 

(__) Assim como um corpo, nós formamos uma unidade. 

5. Há uma razão para que os membros do corpo recebam o mesmo grau de 
importância. (1 Coríntios 12:21-31) Que razão é esta? 

 

6. Por que não devemos deixar de nos reunir como igreja? (Hebreus 10:24-25) 

 

 

7. A Bíblia ensina aos cristãos como tratar uns aos outros. Relacione o texto com a 
instrução dada. 
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A. Romanos 12:10 (      ) Servir uns aos outros 

B. Gálatas 5:13 (      ) Confessar e orar uns pelos outros 

C. Efésios 4:2 (      ) Amar e honrar uns aos outros 

D. Efésios 4:31-32 (      ) Ser humilde, dócil, paciente e suportar uns aos outros 
com amor 

E. I Tessalonicenses 4:18 (      ) Ser bondoso, compassivo e perdoar uns aos outros 

F. Tiago 5:16 (      ) Consolar/encorajar uns aos outros 

8. Com que disposição devemos ir à Casa do Senhor? (Salmo 122:1) 

 

 

9. A igreja de Tessalônica apresenta três características que alegram o coração de 
Paulo: trabalho, esforço e perseverança (1 Tessalonicenses 1:2-3). De onde provém 
cada uma dessas características? 

a. O trabalho resulta da 

 

b. O esforço é motivado pelo: 

 

c. A perseverança é proveniente da: 

 

10. O Corpo de Cristo de Tessalônica tinha muitas qualidades. Então, por que Paulo 
queria visitar àquela igreja pessoalmente? (1 Tessalonicenses 3:10) 

 

 

11. Faça uma lista com as características de uma igreja saudável. (1 Tessalonicenses 
5:12-22) 
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12. Assim como para os tessalonicenses, também para a igreja de Éfeso, Paulo faz 
recomendações de conduta. (Efésios 4:1-16) Liste algumas dessas recomendações que 
você identifica no texto. 

 

 

 

13. Como você pode seguir estas recomendações na sua Igreja? 

 

 

14. Na igreja, somos liderados por pessoas constituídas por Deus. Como devemos 
tratar nossas lideranças? 

(I Tessalonicenses 5:12) – Tendo: 

 

(I Tessalonicenses 5:13) – Tendo: 

 

(Hebreus 13:7) – Lembrando: 

 

(Hebreus 13:7) – Observando: 

 

(Hebreus 13:7) – Imitando: 

 

15. Para que os romanos, com um só coração e uma só voz, glorificassem a Deus e Pai 
de nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo pede que o Deus que concede perseverança e 
ânimo lhes dê 

(Romanos 15:5-6) 
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16. Jesus intercede a favor de todos os crentes em João 17:20-23. “Rogo também por 
aqueles que crerão em mim para que: 

 

Dei-lhes a glória que me deste para que __________________________. 

Que eles sejam levados à _______________________, para que o mundo saiba 

que tu me enviaste, e os amaste como igualmente me amaste. 

 

 

Leia Atos 2:42-47. 

1. Liste as características desta comunidade que tenham a ver com a unidade do Corpo 
de Cristo. 

 

 

 

 

2. Como esta comunidade expressou amor aos outros e a Deus? 

 

 

3. O que precisa mudar na sua vida para você buscar viver em comunidade como 
descrito neste texto? 
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I Pedro 2:9 

“Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo 
de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a 
sua maravilhosa luz.” 

1. Reflita, por um momento, como você se sente ao ser descrito por Pedro dessa 
forma? 

 

 

2. Qual é o propósito da Igreja neste mundo? 

 

 

3. Descreva o impacto que essa verdade bíblica provoca em você. 

 

 

4. Revise os versículos das semanas anteriores: I João 5:11-12; Salmo 119:9,11; Mateus 
6:9-13  

 

 

Para um estudo mais aprofundado 

GETZ, Gene. Um por Todos, Todos Por Um. Brasília: Palavra. 

MASON, Mike. A Prática da Presença de Pessoas. Brasília: Palavra. 

SWINDOLL, Charles. A noiva de Cristo. São Paulo: Vida. 
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PODER PARA CRESCER: O 
ESPÍRITO VIVE EM MIM 

 

 

“A maioria de nós sabe mais sobre o pecado do que sobre o Espírito Santo. 

Deus nos deu seu Filho, Jesus, para nos trazer vitória sobre a penalidade do 

pecado – a morte. Jesus nos deu o Espírito Santo para vencermos o poder do 

pecado e nos tornar mais parecidos com Ele. Se tornar um cristão é algo 

imediato, mas se tornar parecido com Jesus é um processo que dura a vida 

inteira. O Espírito Santo tem um papel vital na vida cristã.” 

(Bill Muir) 

“O Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é um ‘poder’ ou uma “coisa” meio 

vaga. Costumo ouvir algumas pessoas se referindo ao Espírito como se fosse 

uma ‘coisa’ ou uma ‘força’ que podemos controlar ou usar. Essa distinção pode 

parecer sutil ou trivial, mas é, na verdade, um grande equívoco em relação ao 

Espírito e ao seu papel em nossa vida. [...] O Espírito Santo é Deus. Ele não é 

menor ou de natureza diferente em relação a Deus Pai e a Deus Filho.” 

(Francis Chan) 

“Desejar o Espírito Santo quer dizer que permitimos a ele que nos guie. O 

Espírito Santo é Deus, é um ser que exige nossa submissão à sua autoridade 

para nos orientar. Quando nos submetemos à direção do Espírito Santo, ele nos 

ajuda a ser mais santos – mais parecidos com Jesus. Trata-se de uma jornada 

que dura a vida inteira, durante a qual entregamos nossa carne à morte ou, 

como Paulo coloca em Gálatas 5, caminhamos pelo Espírito sem obedecer aos 

desejos da carne. Não podemos viver submissos ao Espírito e, ao mesmo 

tempo, satisfazer à carne porque os dois  ‘estão em conflito um com o outro’. 

(Gálatas 5:17)” 

(Francis Chan) 
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“Um sinal claro da operação do Espírito Santo é o engrandecimento de Cristo, e 

não das pessoas. A autoglorificação é algo com que muitos de nós lutamos. 

Continuo lutando contra meu orgulho, mas Deus tem me ensinado a ver as 

coisas da perspectiva dele. Quando eu era mais jovem, boa parte de mim 

ansiava pelo poder de Deus em minha vida porque eu queria chamar atenção. 

Agora desejo o poder de Deus porque não quero chamar atenção. [...] Quando 

o Espírito Santo opera verdadeiramente, Deus é o único que recebe louvor. 

Jesus é o único exaltado.” 

(Francis Chan) 

 

“Quando pensamos que podemos produzir fruto por esforço próprio, deixamos 

de ver que a vida é uma batalha. Nossa velha natureza, apesar de derrotada, 

não está morta, e resiste à nova natureza do Espírito, lutando contra ela. Um 

estudante universitário que se converteu ao cristianismo descobriu 

rapidamente que havia uma nova batalha por supremacia sendo travada em 

seu interior, diferente de todas as que havia enfrentado. O estudante 

descreveu a um conselheiro cristão como era essa batalha: ‘Parece que há um 

vira-lata e um cão com pedigree dentro da minha vida, lutando o tempo todo.’ 

O conselheiro perguntou que cão estava vencendo. O estudante pensou por 

alguns instantes e respondeu: ‘Acho que é aquele que eu mais alimento’. Não 

podemos obrigar nossa vontade a competir com nossa natureza pecaminosa, 

mas precisamos submeter nossa vontade ao Espírito. Alimentar o cão com 

pedigree significa submeter-se à lei de Deus em nossa vida. Temos vida em 

abundância quando sabemos que, sem Cristo, não podemos fazer nada. 

Somente quando chegamos à conclusão de que sozinhos não temos capacidade 

para mudar é que recorremos ao Senhor.” 

(Greg Ogden) 

1. Que pensamentos/reflexões os textos que você acabou de ler lhe inspiram? 
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1. Liste as três áreas de sua vida que têm sido mais difíceis de obedecer a Deus. 

 

 

 

 

 

 

2. Que tal firmar um propósito de deixar o Espírito de Deus controlar essas áreas para 

você nas próximas três semanas, uma área a cada semana? Registre esse propósito. 

 

 

 

2. Você lembra de alguma experiência em que percebeu o Espírito Santo lhe 

fortalecendo para fazer algo além das suas próprias forças? Se sim, descreva 

sua experiência. Se não, registre uma dúvida que tenha sobre o Espírito Santo. 

 

 

 

1. Qual é a relação do Espírito de Deus com você, que é filho(a) de Deus? (1 Coríntios 

3:16) 
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2. Com relação ao Espírito Santo, que pedido Jesus faz ao Pai e em que condições o 

Espírito passaria a se relacionar com os discípulos de Cristo? (João 14:16-18) 

 

 

 

3. Efésios 3:16 traz uma outra descrição do Espírito Santo. O que esse texto diz sobre o 

Espírito Santo? 

 

 

 

4. Apesar de toda divina capacidade, o Espírito Santo pode sofrer consequências pela 

desobediência do homem. (1 Tessalonisences 5:19) O que acontece com o Espírito 

nesse contexto? 

 

 

 

 

5. Você tomou consciência do que é capaz de fazer ao Espírito por sua desobediência? 

Então, reflita bem antes de qualquer ação que possa ___________________ o Espírito 

Santo. (Efésios 4:30). 

 

6. O principal propósito do Espírito Santo em nós é nos ajudar a ser mais parecidos 

com Jesus. Leia os textos abaixo e relacione-os com a descrição do trabalho do 

Espírito. 

A. João 14:26 (........) O Espírito Santo convence do pecado 
B. Romanos 8:26 (........) O Espírito Santo nos ajuda a orar 
C. Gálatas 5:16-17 / João 16:8 (........) O Espírito Santo nos ensina 
D. I Coríntios 12:7-11 (........) O Espírito Santo nos dá direção 
E. Efésios 5:18 (........) O Espírito Santo nos guia 
F. João 16:13 (........) O Espírito Santo nos ajuda a ter domínio próprio 
G. Romanos 8:14 (........) O Espírito Santo nos dá dons para servir as outras pessoas 

H. Romanos 8:16 
(........) O Espírito Santo testifica em nosso espírito que somos filhos 
de Deus 
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7. Marque, nas opções abaixo, as ações que caracterizam uma vida controlada pela 

carne (com C) e as ações que caracterizam uma vida controlada pelo Espírito (com E): 

(__) imoralidade sexual    (__) amor 

(__) alegria      (__) idolatria 

(__) paz      (__) paciência 

(__) ódio      (__) ciúme 

(__) amabilidade     (__) ira 

(__) egoísmo      (__) bondade 

(__) inveja      (__) fidelidade 

(__) mansidão     (__) embriaguez 

(__) domínio próprio     (__) orgia 

 

8. Acrescente à lista anterior dois ou três problemas que você tem em relação aos 

desejos da carne e que precisam morrer em você, sendo substituídos pelo fruto do 

Espírito. 

 

 

 

 

1. Olhando para a sua vida, como você gostaria de ver o fruto do Espírito em áreas 

bem concretas da sua vida? (Exemplo: paciência – gostaria de ter mais paciência com 

meus filhos; domínio próprio – não quero me irritar tanto no trânsito) 

Amor:  

Alegria: 

Paz: 

Paciência:  
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Amabilidade:  

Bondade:  

Fidelidade:  

Mansidão:  

Domínio próprio:  

 

2. Baseado no que acabou de estudar sobre o Espírito Santo, até que ponto você está 

permitindo a interferência divina dEle em sua vida hoje? 

 

 

 

 

 

 

Efésios 5:18-20 

“Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se 

encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos 

espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças 

constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor 

Jesus Cristo.” 

1. “Deixe-se encher pelo Espírito” = “Permita-se controlar pelo Espírito”. O que isso 

significa na prática? 
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2. Nessa passagem de Efésios, Paulo relaciona três características dos que se deixam 

encher pelo Espírito. São elas: 

 

 

 

 

 

 

 

3. Descreva o impacto que essa verdade bíblica provoca em você. 

 

 

 

 

 

4. Revise os versículos das semanas anteriores: I João 5:11-12; Salmo 119:9,11; Mateus 

6:9-13; I Pedro 2:9  

 

 

 

 

 

 

Para um estudo mais aprofundado 

CHAN, Francis. O Deus esquecido. São Paulo: Mundo Cristão. 

PACKER, J.I. Na dinâmica do Espírito. São Paulo: Vida Nova 
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BATISMO - IDENTIFICAÇÃO 
COM CRISTO E COM A 

IGREJA 
 

 

“O batismo não torna a pessoa um crente em Jesus, ele é uma demonstração externa 

da decisão que a pessoa já tomou. O batismo não salva, somente a fé em Jesus faz isto. 

O batismo não lava o pecado, pois só a morte de Jesus é capaz de nos limpar de todo 

pecado. O batismo é como uma aliança de casamento – é um símbolo externo do 

compromisso feito primeiro no coração.” 

Quando cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, somos batizados 

(mergulhados) pelo Espírito Santo no invisível Corpo de Cristo (Atos 11:17) - Igreja, da 

mesma forma o batismo em águas nos identifica com seu Corpo Visível, a Igreja local 

(Atos 18:8). 

O batismo é uma ‘parábola viva’ da verdade espiritual envolvida na nossa conversão. 

Essa realidade espiritual identifica o crente com a morte, sepultamento e ressurreição 

de Jesus Cristo. Confira, na próxima página, as três maneiras pelas quais o crente se 

identifica com Cristo no Batismo: 

 

 ENTRAR ESTAR SAIR 

O ato do Batismo nas 
suas fases Imersão Submersão Emersão 

Identifica o crente com 
Cristo na sua 

Morte Sepultamento Ressurreição 

E representa para a 
vida do crente 

A morte do “velho 
homem” 

Sepultamento do 
corpo e do pecado 

Novidade de vida e 
promessa de 

ressurreição futura 
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“Uma vez entendido o sentido do Batismo, fica claro que deve ser batizado 

aquele que confessa um sincero arrependimento do seu pecado, coloca sua fé 

em Jesus Cristo e O recebe como Salvador e Senhor da sua vida.” 

(Cameron Young) 

1. Que pensamentos/reflexões os textos que você acabou de ler lhe inspiram? 

 

 

 

 

1. O que o batismo significa para você? 

 

 

2. Se você ainda não foi batizado como adulto por imersão, como você se sente diante 

do fato de se batizar? 

 

 

3. Se você já foi batizado como adulto por imersão, como foi o seu batismo? 

 

 

 

 

1. Complete: por que se batizar? 

a. Porque queremos seguir o exemplo de ____________________ (Marcos 1:9) 
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b. Porque ______________________________ ordenou. (Mateus 28:19-20) 

c. Porque demonstra a fé em Jesus. Na igreja de Corinto, os que criam eram 

____________________. (Atos 18:8) 

 

2. Simbolicamente, o batismo por imersão identifica o crente com Cristo em duas 

circunstâncias. (Colossenses 2:12; Romanos 6:4) Que circunstâncias são essas? 

 

 

 

 

3. Como Jesus foi batizado? Leia Mateus 3:16. 

 

 

 

4. Registre o trecho que deixa claro que o batismo do eunuco se deu por imersão. 

(Atos 8:38-39) 

 

 

 

A palavra batismo literalmente significa “imergir em água”. Os exemplos de batismo 

que encontramos na Bíblia são por imersão. 

5. Leia Atos 2:41 e Atos 8:12-13. Qual foi a pré-condição para aquelas pessoas serem 

batizadas? Quanto tempo depois de crerem em Jesus? 
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Na Igreja Cristã Gileade nós não batizamos crianças, até que elas tenham idade sufi 

ciente para compreender o real sentido da sua fé em Cristo e o significado do batismo. 

Posso ser batizado duas vezes? 

A Igreja Cristã Gileade recomenda que você se batize novamente se ainda não 

foi batizado por imersão desde que se tornou crente em Jesus Cristo. Isto não 

desvaloriza a sua experiência anterior, mas reflete seu compromisso com o 

modelo bíblico de batismo por imersão, da mesma forma que Jesus foi 

batizado, e a coerência com o ensino e a prática desta comunidade. 

Identificação com a igreja local 

Já que o batismo é uma ordenança dada à Igreja local, deve ser realizado 

através de uma Igreja local. A Igreja Cristã Gileade reconhece como membros 

as pessoas que se batizam aqui ou vêm transferidas de outra igreja local, cuja 

prática seja o batismo pós-conversão e por imersão. Esse reconhecimento 

implica que, a partir do batismo, a Igreja Cristã Gileade e a pessoa batizada 

assumem os direitos, as responsabilidades e os privilégios de sermos Corpo de 

Cristo. Se você tiver alguma dúvida sobre assumir esse compromisso com a 

Igreja Cristã Gileade, converse com seu líder de Pequeno Grupo. 

Como acontece em toda família, às vezes, é preciso disciplinar um membro da igreja 

que, por insistente permanência no erro, depois de ter sido advertido, cuidado e 

acompanhado, não demonstra sinais de arrependimento diante de Deus. Na Igreja 

Cristã Gileade, seguimos os passos de Mateus 18:15-17, sendo que a abordagem 

preliminar ao(à) irmão(ã) em pecado compete a todo crente que tiver conhecimento 

do erro (Gálatas 6:1-3). Tratamos todo e qualquer pecado com amor e firmeza, 

conforme os critérios bíblicos (I Coríntios 5:1-13). À congregação cabe a exortação 

mútua, a obediência e o respeito aos líderes espirituais (Hebreus 13:17). Toda 

disciplina na Igreja tem como objetivo maior a restauração da pessoa e seu pronto 

retorno à comunhão. Assim que houver sinais claros de arrependimento diante de 

Deus e dos irmãos, tudo para glória de Jesus Cristo., o disciplinado retorna a suas 

atividades normais.  

6. Você tem alguma dúvida sobre a prática de batismo da Igreja Cristã Gileade e sobre 

como se submeter a essa ordenança de Cristo que lhe identifica com nossa 

comunidade? Compartilhe sua compreensão a esse respeito com seu Pequeno Grupo 

ou alguém que lhe esteja acompanhando na igreja. 
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7. Você identificaria, hoje, algum impedimento para seu batismo? Discuta isso com seu 

Pequeno Grupo ou com alguém que lhe esteja discipulando na igreja. 

 

 

 

 

8. Quais são as etapas para disciplina (“se o seu irmão pecar”) que você encontra em 

Mateus 18:15-17? 

1ª 

 

2ª 

 

3ª 

 

4ª 

 

9. De acordo com este texto, qual deve ser sempre o objetivo quando um irmão pecar? 

 

 

Na Igreja Cristã Gileade, baseados em Mateus 18, adotamos os seguintes passos em 

relação à disciplina: 

PASSO 1. TRATAR INDIVIDUALMENTE 

Ao tomar conhecimento do pecado do(a) irmão(ã), trate pessoalmente e, em 

particular, confrontando em amor. 

PASSO 2. TRATAR COM TESTEMUNHAS 

Se ele(a) insistir no pecado ou não expressar arrependimento, confronte-o(a) 

novamente, agora com duas ou três pessoas espiritualmente maduras (confira Mateus 

18:16; Deuteronômio19:15). Visando melhor acompanhamento e cobertura espiritual, 

recomenda-se que uma dessas pessoas seja o(a) próprio(a) líder de PG (Pequeno 
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Grupo) do(a) confrontado(a). O prosseguimento ao passo seguinte deve resultar da 

unanimidade entre as pessoas que estão tratando o caso em questão. 

PASSO 3. TRATAR NO PEQUENO GRUPO 

Após o passo 2, se a pessoa não expressar visível arrependimento, o caso será levado 

diante da Igreja, representada pelo Pequeno Grupo. Diante dessas testemunhas, a 

pessoa tem mais uma chance de expressar seu arrependimento. Caso contrário e com 

o conhecimento do orientador, o caso prossegue para o nível pastoral, onde pode 

haver em casos extremos de recursa ao pecado e arrependimento, a exclusão da Igreja 

(confira Mateus 18:17; 1 Timóteo 5:20). 

PASSO 4. EXCLUSÃO 

Em estado de rebeldia, a pessoa deverá ser afastada da comunhão e considerada 

como alguém que decidiu andar fora do Corpo de Cristo. A decisão de excluir compete 

à coordenação da Rede juntamente com os pastores, o que será informado à 

congregação no momento oportuno. A exclusão indica afastamento compulsório da 

comunhão do Corpo visível de Cristo no âmbito do grande e do pequeno ajuntamentos 

(confira Mateus 18:17; 1 Coríntios 5:5; 1 Timóteo 1:20; 2 Tessalonicenses 3:14,15). 

Nenhuma pessoa disciplinada exerce função na igreja, embora, participe normalmente 

das atividades, assim também como da celebração em memória de Cristo, a ceia do 

Senhor, não perde sua condição de salvo em Cristo Jesus, mas, como filho rebelde, é 

submetido à disciplina do Pai que usará seus meios para levá-lo ao arrependimento. 

PASSO 5. RELACIONAMENTO APÓS EXCLUSÃO 

Se, mesmo após a exclusão, a pessoa continuar em pecado, embora tristes, podemos 

ficar em paz sobre dois detalhes: foram seguidas as orientações bíblicas sobre a 

questão e foi exercido o amor que se preocupa a ponto de confrontar o erro e confiar 

que o Pai completará a disciplina dos filhos à Sua maneira. Com o desobediente não 

podemos manter comunhão ou aceitar no grande ou pequeno grupo como se nada 

tivesse acontecido, a não ser para manifestar arrependimento. 

 

 

1. Se você ainda não foi batizado por imersão, quando pensa em se batizar? 
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INSTRUÇÕES PRÁTICAS PARA O BATISMO 

1. Embora o batismo possa acontecer a qualquer momento, a Igreja Cristã Gileade 

programa seus cultos de batismo como um tempo de muita comunhão e celebração. 

Qualquer interessado deve se informar a seu líder Pequenos Grupos e aproveitar esse 

momento tão especial e oportuno para trazer amigos e familiares. 

2. Não usamos nenhum tipo de roupa especial para o batismo, mas recomendamos 

que se evite tecidos brancos que se tornam transparentes quando molhados. As 

mulheres não devem usar saia ou vestido nessa ocasião. 

3. Recomendamos que se traga toalha, roupa seca e um saco plástico para a roupa 

molhada. Dispomos de banheiros para troca de roupa após o batismo. 

4. Você poderá ser batizado por algum presbítero, ou por algum pastor. 

 

 

Romanos 6:4 

“Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fi m de 

que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, 

também nós vivamos uma vida nova.” 

 

1. Participar com Cristo, no batismo, simboliza a _______________________ para a 

velha vida de pecado e a _____________________ para a nova vida em santidade. 

2) Explique, com suas palavras, o que seria “experimentar uma nova vida em Cristo 

Jesus”. 
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3) Descreva o impacto que essa verdade bíblica provoca em você. 

 

 

 

4. Revise os versículos das semanas anteriores: I João 5:11-12; Salmo 119:9,11; Mateus 

6:9-13; I Pedro 2:9; Efésios 5:18-20 

 

 

  



CONHECER 

 
67 

PLANO DE LEITURA BÍBLICA 

DIÁRIA: VIDA DE JESUS 

 

No CONHECER, desejamos saber cada vez mais sobre a pessoa a quem estamos 

seguindo: JESUS CRISTO. Essas passagens das ESCRITURAS foram selecionadas nesse 

sentido. Separe um tempo do seu dia para LER o trecho indicado e REFLETIR sobre o 

que Deus quer lhe dizer nesse texto. Depois, RESPONDA a Deus em oração; converse 

sobre o que você ouviu dEle; e sobre você, seu dia e as pessoas da sua vida. Após 

completar sua leitura, marque com um “x” no respectivo quadrinho. 

1 Jesus é anunciado Isaías 53  

2 O Nascimento de Jesus Mateus 1:18-25  

3 
João Batista prepara o caminho e Jesus é 
batizado 

Mateus 3:1-4:11 
 

4 Água em vinho e a mulher samaritana João 2:1-11; 4:1-26  

5 Jesus é rejeitado em sua cidade natal Lucas 4:14-30  

6 Jesus chama os seus discípulos 
Lucas 5:1-11,  
Mateus 9:9-13 

 

7 Sermão da Montanha Lucas 6:17-46  

8 
O Centurião, o filho de uma viúva e uma 
mulher pecadora 

Mateus 8:1-13,  
Lucas 7:11-17; 7:36-50 

 

9 Encontros com os fariseus Mateus 12:1-13; 22-45  

10 Parábola do Semeador Mateus 13:1-43  

11 
Jesus acalma a tempestade e depois caminha 
sobre a água 

Lucas 8:22-25,  
Marcos 6:45-56 

 

12 
Jesus cura um homem, uma mulher e uma 
menina 

Marcos 5:1-43 
 

13 Alimenta 5000 João 6:1-14  

14 Pedro identifica o Cristo e a Transfiguração 
Lucas 9:18-27,  
Lucas 17:1-8 

 

15 Cura pela Fé Marcos 9: 14-32  

16 Ensinamentos e parábolas Mateus 17:24-18:20  

17 Ensinamentos e parábolas Mateus 18:21-19:15  

18 O jovem rico Marcos 10:17-31  

19 Discípulos enviados Lucas 10.1-24  

20 O Bom Samaritano Lucas 10:25-37  

21 Jesus ensina como orar Lucas 11:1-13  

22 Jesus ressuscita Lázaro João 11:1-44  

23 Jesus vem a Jerusalém Mateus 21:1-27  

24 A Última Ceia 
João 13:1-17,  
Mateus 26:17-35 
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25 Conforto para os Discípulos João 14-15  

26 Jesus é preso Mateus 26:36-75  

27 Julgamento de Jesus João 18:19-19:16  

28 Crucificação e Morte João 19:17-42  

29 Ressurreição de Jesus e Aparições João 20-21  

30 A Grande Comissão e a Ascensão de Jesus 
Mateus 28:16-20,  
Lucas 24:50-53 
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DIÁRIO DE ORAÇÃO: 

PEDIDOS E 

AGRADECIMENTOS 
Compartilhe seus pedidos de oração com as pessoas do seu grupo. Anote os pedidos 

delas e ore por eles durante a semana. Compartilhe também motivos de 

agradecimento, anote-os e, durante o tempo de oração, louve a Deus por eles.. 

 PEDIDOS AGRADECIMENTO 

S 
E 
M 
A 
N 
A 
1 

  

 

 PEDIDOS AGRADECIMENTO 

S 
E 
M 
A 
N 
A 
2 

  

 

 PEDIDOS AGRADECIMENTO 

S 
E 
M 
A 
N 
A 
3 
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 PEDIDOS AGRADECIMENTO 

S 
E 
M 
A 
N 
A 
4 

  

 

 PEDIDOS AGRADECIMENTO 
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5 

  

 

 PEDIDOS AGRADECIMENTO 

S 
E 
M 
A 
N 
A 
6 

  

 

 PEDIDOS AGRADECIMENTO 

S 
E 
M 
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N 
A 
7 

  

 

 PEDIDOS AGRADECIMENTO 

S 
E 
M 
A 
N 
A 
8 
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VERSÍCULOS 
I João 5: 11-12 

E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna; e esta vida está em seu 

Filho. Quem tem o Filho tem a vida; quem não tem o Filho de Deus não tem a 

vida. 

 

Mateus 6: 9-13 

Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o 

teu nome; Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no 

céu; O pão nosso de cada dia nos dá hoje; E perdoa-nos as nossas dívidas, assim 

como nós perdoamos aos nossos devedores; E não nos induzas à tentação; mas 

livra-nos do mal; porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. 

Amém. 

 

Efésios 5: 18-20 

E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do 

Espírito; Falando entre vós em salmos, e hinos, e cânticos espirituais; cantando 

e salmodiando ao Senhor no vosso coração;  

 

Salmos 119: 9,11 

Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua 

palavra. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. 

 

I Pedro 2: 9 

Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo 

adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas 

para a sua maravilhosa luz; 

 

Romanos 6: 4 



CONHECER 

 
72 

De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte; para que, como 

Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós 

também em novidade de vida. 
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DICAS PARA FACILITADORES 
O CONHECER pode ser vivenciado em três formatos: 

• Pequeno grupo – O pequeno grupo usa o material do CONHECER como base 

dos seus encontros. 

• Discipulador – Uma pessoa do Pequeno Grupo acompanha uma ou mais 

pessoas para compartilhar e orientar o processo de aprendizagem do 

CONHECER. 

• Classes – Um facilitador guiará um grupo de discípulos no seu processo de 

aprendizagem durante oito encontros semanais. 

(*) Preferencialmente, gostaríamos que as pessoas pudessem vivenciar o CONHECER 

nos dois primeiros formatos. Todo discípulo que já passou pelo CONHECER está apto a 

conduzir um novo discípulo. 

O CONHECER introduz o discípulo nas verdades básicas da vida cristã. Em 1 Pedro 2:2, 

lemos “Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para 

que por meio dele cresçam para a salvação...” Queremos ajudar os discípulos nos seus 

primeiros passos seguindo a Jesus. Mas lembre-se: ferramentas não formam 

discípulos.  

“Deus trabalha por meio de discípulos para que aqueles que desejam alcançar 

a maturidade espelhem-se no exemplo de Cristo. A ferramenta é um veículo 

que ajuda a criar o contexto e proporciona conteúdo aos discipuladores que 

desejam investir eles próprios em amor e assumir o compromisso de fazer 

outros discípulos. O exemplo pessoal é o fator preponderante para a instrução. 

O exemplo pessoal cria um ambiente capaz de exercer influência sobre valores, 

atitudes e comportamento.”  

(Greg Ogden) 

O poder do exemplo deve ser baseado na transparência, na qual acontece o 

compartilhar de lutas pessoais, preocupações e confissão de pecados. O discipulador 

não precisa saber todas as respostas para questões bíblicas e teológicas. Ao longo do 

processo, ele aprofundará seus conhecimentos e sua vida cristã da mesma forma que 

aqueles que estão sendo discipulados. 

Durante o CONHECER, queremos formar alguns hábitos: 

1. LEITURA BÍBLICA – O discípulo precisa ser encorajado a acompanhar o plano de 

leitura bíblica sobre a vida de Jesus. São sugeridos 5 textos semanais. Incentive-o a 

fazer essa leitura diariamente. Comunique-se (e-mail, facebook, telefone, twitter...) 
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com ele perguntando qual leitura realizou, se há alguma coisa que ele não 

compreendeu, quais dificuldades ele tem encontrado na leitura e quais são suas novas 

descobertas. Verifique se o discípulo tem uma Bíblia – sugerimos a Nova Versão 

Internacional (NVI), pois o CONHECER foi elaborado usando essa versão como base. 

2. ORAÇÃO – Ajude o discípulo a criar esse hábito na sua vida, compartilhando pedidos 

de oração e motivos de agradecimento. Incentive-o a orar durante os seus encontros e 

desmistifique alguns padrões (palavras certas, entonação de voz, repetição, etc). Há 

uma pequena agenda de oração no material do CONHECER. Usem esse recurso e 

vejam o que Deus vai fazer na vida de vocês. 

O melhor jeito de incorporar esse novo hábito na vida do novo discípulo é ele ver esse 

hábito na sua vida. 

3. MEMORIZAR VERSÍCULOS - A Palavra de Deus memorizada vai fortalecer a fé do 

discípulo e ajudá-lo a enfrentar as dificuldades da sua vida. No CONHECER, são 

sugeridos 6 versículos para serem memorizados, usamos a tradução da NVI (Nova 

Versão Internacional). Incentive a memorização, peça para marcar esses textos na sua 

Bíblia e repeti-los diariamente. 

Repetição é chave no processo de memorização. 

4. CONHECER A PALAVRA DE DEUS – O material foi construído de tal forma a levar o 

discípulo a buscar as respostas na Bíblia. A intenção é aguçar o desejo de aprender 

diretamente da fonte. Por isso, é importante que o discípulo faça por completo a lição 

antes do encontro. Essa é uma tarefa individual para a qual ele vai precisar separar um 

tempo durante a semana (cerca de 2 horas). 

5. CONSTRUIR RELACIONAMENTOS – Desejamos que haja um clima de 

responsabilidade mútua na utilização deste material. Usar este material em grupo é 

muito mais eficaz do que seu uso individual. Os relacionamentos potencializam o 

processo de aprendizagem e transformação. Seguir a Jesus é uma caminhada 

compartilhada.  

“Há um axioma bíblico que diz que o Espírito Santo exerce poder em nossa vida 

na proporção em que nos abrimos uns com os outros. Damos permissão a Deus 

para reformular nossa vida quando corremos o risco de nos abrir com os outros 

e confessar nossas falhas. Não podemos crescer em Cristo sozinhos. Fomos 

feitos para viver em comunidade.”  

(Greg Ogden)  

Incentive a participação ativa do discípulo na vida da IGREJA, tanto no Pequeno Grupo, 

quanto nos cultos. 
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OS 8 ENCONTROS DO CONHECER SÃO: 

1. Conhecer a Igreja Cristã Gileade. 

2. Crescer na Igreja Cristã Gileade. 

3. Seguir Jesus – Um projeto de vida. 

4. Hábitos para crescer - Amar a Palavra de Deus. 

5. Hábitos para crescer - Amar ouvir e falar com Deus. 

6. Hábitos para crescer - Amar estar com outros cristãos. 

7. Poder para crescer – O Espírito vive em mim. 

8. Batismo – Identificação com Cristo e com a Igreja. 

COMO USAR O CONHECER NO PEQUENO GRUPO 

1. Estabeleça um acordo escrito - É importante que o grupo faça alguns acordos antes 

de começar a estudar o CONHECER. Use uma reunião para estabelecer os acordos. O 

acordo evitará desapontamentos, conflitos, falsas expectativas e colocará o grupo na 

direção correta. Alguns pontos que podem ser incluídos: 

a. Propósito do grupo – estudar a Bíblia, buscando crescimento espiritual num 

ambiente saudável de pequeno grupo. Neste módulo (durante 6 semanas), 

todos assumem o compromisso de responder as perguntas da lição em casa, 

antes do encontro do grupo. Além disso, cada um se empenhará na leitura 

bíblica diária, na memorização de versículos e compartilhará motivos de 

oração. 

b. Frequência – dar prioridade às reuniões do grupo, avisando faltas ou atrasos 

antecipadamente. Se perder alguma reunião, assumir o compromisso de 

compartilhar a lição com alguém do grupo antes do próximo encontro. Tenha 

uma lista com os nomes de todos os participantes do grupo, telefones, e-mails, 

aniversários e endereços. Faça uma cópia dessa lista para todos. 

c. Segurança – para que as pessoas se sintam amadas e seguras, se comprometer 

a contribuir com um ambiente de sigilo, evitar julgamentos, conversas paralelas 

e conselhos “mágicos”. 

d. Cadeira vazia – estar sempre pronto para receber pessoas novas no grupo. 

Todos sempre têm liberdade de trazer visitantes. Só é importante avisar antes 

ao anfitrião e ao líder do grupo para que possam se preparar para ter mais 

gente naquele encontro. 

e. Pastoreio mútuo – cada membro do grupo tem o papel de servir e cuidar das 

outras pessoas do grupo, incentivando-as na leitura bíblica, oração, 

participação no grupo, memorização de versículos. 

f. Também podem ser incluídos acordos sobre lanche, crianças, datas e horários 

das reuniões. 

2. Dicas para o líder do Pequeno Grupo: 
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a. Ore pela reunião e pelas pessoas do seu grupo regularmente.  

“A oração nos conecta com a onipresença. Ela convida Deus a operar na vida das 

pessoas mesmo quando o grupo não está reunido. Você não pode se reunir com 

todos os membros do seu grupo durante 24 horas por dia, mas Deus pode.[...] A 

oração também se conecta com a onipotência. Ela traz Deus à situação; nada é 

difícil demais para Deus. Ele faz grandes coisas como resultado da oração.” 

(Dave Earley) 

b. Contate as pessoas do seu grupo semanalmente, especialmente aqueles que 

são novos e os faltosos. Você pode usar e-mail, telefone, facebook, etc.  

c. Prepare a reunião com antecedência. Planeje as etapas da reunião. Divida 

responsabilidades com seu líder em treinamento e outros membros do grupo. 

Faça um planejamento prévio de cada lição, dependendo do tamanho do grupo 

e das suas características, talvez seja necessário usar mais de uma reunião para 

vivenciar uma lição. O líder do grupo tem toda a liberdade para estabelecer o 

que melhor funciona para a sua realidade. 

d. Responda as perguntas, aplicando-as à sua vida pessoal antes de pensar nos 

membros do seu grupo. No tempo de partilhar as respostas, incentive a 

participação de todos e divida o tempo de tal forma que todos possam falar. 

e. Forme duplas de “parceiros de crescimento” – peça para cada membro do 

grupo escolher alguém para ajudá-lo a manter seu compromisso de leitura 

bíblica, memorização, oração e frequência nas reuniões. 

f. Celebre o crescimento, planejando uma celebração com seu grupo no final do 

estudo de todas as lições. Nesse dia, inclua um tempo para testemunhos sobre 

o que cada um aprendeu durante o CONHECER. Esse também é um bom 

momento para incentivar o grupo a repartir com outros o que aprenderam e 

fomentar a multiplicação. Incentive também aqueles que ainda não deram o 

passo do Batismo a darem o próximo passo, e, como grupo, participem 

alegremente desse momento de celebração na vida da Igreja e desse discípulo. 

3. Conduzindo a reunião: 

Para vivenciar de forma tranquila todos os momentos da lição, sugerimos que você 

tenha um tempo de 1h30m a 2h00m. Colocamos abaixo uma sugestão da divisão do 

tempo, mas sinta-se à vontade para “dar a sua cara e a cara do seu grupo” para cada 

encontro. Você também pode usar mais de um encontro para cada lição, mas cuidado 

para não “espichar” demais e perder o foco do CONHECER. 

a. Comece a reunião com um breve momento de oração. (5 minutos) 

b. Leiam o texto da sessão REFLEXÃO e respondam a pergunta. (10 

minutos) 
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c. Respondam as perguntas da sessão COMPARTILHAR. Estabeleça o 

tempo e permita que cada um compartilhe a sua resposta. (15 minutos) 

d. Depois desta rodada de respostas, traga uma ou duas músicas em CD ou 

Clip, que tenha a ver com o tema da semana, e coloque para as pessoas 

ouvirem e/ou cantarem junto. Se alguém do grupo tem habilidade 

musical, pode-se pedir que dirija o grupo em duas ou três músicas de 

louvor. (10 minutos) 

e. Na sessão CRESCIMENTO, leia as perguntas e deixe em aberto para uma 

ou duas pessoas responderem. Se alguém respondeu algo diferente ou 

gostaria de complementar a resposta de alguém, incentive a 

participação. O líder pode escolher somente algumas das perguntas da 

lição para serem conversadas no grupo (é importante perguntar se 

alguém tem dúvidas sobre alguma das perguntas não “usadas”). 

Lembre-se de manter o foco no diálogo e no compartilhar. Os líderes 

não devem dar aulas ou palestrar, mas facilitar as conversações, 

buscando incluir a opinião de todos os membros do grupo. Confie e na 

direção de Deus. (25 minutos) 

f. Divida o pessoal em grupos menores ou duplas para que cada um possa 

compartilhar suas respostas da sessão APLICAÇÃO. Estabeleça o tempo 

para cada pessoa. (10 minutos) 

g. Reúna o grupo novamente e peça para cada um falar o VERSÍCULO que 

foi MEMORIZADO durante a semana ou falem todos juntos. Você deve 

usar de criatividade para esse momento e pode premiar de alguma 

forma os que conseguiram memorizar o texto. Incentive também a 

leitura bíblica semanal e a caminhada dos “parceiros de crescimento”. 

(15 minutos) 

h. Terminem com um tempo em oração. Variem o formato desse 

momento. (10 minutos) 

CORRENDO CONTRA O RELÓGIO: 

Com o crescimento do grupo e o crescimento da confiança entre os membros do 

grupo, é natural que você sinta que está correndo contra o tempo ao facilitar a 

reunião. Existem algumas coisas simples que podem ser usadas para ajudá-lo a manter 

o foco e o propósito do grupo: 

1. A pressão do tempo é sinal de saúde espiritual e relacional. Parabéns! 

2. Converse com o grupo sobre essa tensão, eles também devem estar sentindo 

a mesma coisa, e ouça sugestões sobre como resolver esse “problema”. 

3. Você pode pedir que o encontro comece um pouco mais cedo ou termine um 

pouco mais tarde. 
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4. Vocês podem se dividir em subgrupos para compartilhar as respostas e assim 

todos poderão participar falando. Com certeza isto aumentará o tempo de cada 

pessoa para compartilhar. 

5. Peça para uma pessoa do grupo cuidar do tempo, estabelecendo um tempo 

para cada pessoa falar. 

6. Oriente as pessoas a darem respostas breves e objetivas. 

7. Selecione somente algumas perguntas para serem discutidas. 

COMO USAR O CONHECER NO DISCIPULA UM-A-UM 

Quando sugerimos encontros de discipulado u a um, não se limite ao paradigma da 

interação de duas pessoas. Sugerimos, preferencialmente, grupos de três ou quatro 

pessoas. Inicialmente, a tarefa do mentor é reunir e orientar o grupo. 

1. Estabeleça um acordo escrito – Da mesma forma que um acordo é importante para 

um Pequeno Grupo estabelecer um pacto de responsabilidade mútua, para os 

encontros de discipulado também é essencial. Responsabilidade significa autorizar 

seus parceiros de discipulado a “cobrar” que todos cumpram os compromissos que 

assumiram uns com os outros. Faça isso antes de começar a estudar o CONHECER. O 

acordo evitará desapontamentos, conflitos, falsas expectativas e colocará as pessoas 

na direção correta. Alguns pontos que devem ser incluídos são: 

a. Propósito dos encontros – estudar a Bíblia, buscando crescimento 

espiritual num ambiente saudável. No CONHECER (durante 6 semanas), 

as pessoas envolvidas assumem o compromisso de responder as 

perguntas da lição em casa antes do encontro. Além disso, cada um se 

empenhará na leitura bíblica diária, na memorização de versículos e 

compartilhará motivos de oração. 

b. Frequência – estabelecer um local e horário para os encontros é muito 

importante. Precisamos pedir que as pessoas deem prioridade para os 

encontros, avisando faltas ou atrasos. Evitem desmarcar e trocar os 

encontros pré-agendados. Se você estiver se encontrando com mais de 

uma pessoa e alguém perder algum encontro, ela deve assumir o 

compromisso de compartilhar suas respostas antes do próximo 

encontro. Tenha uma lista com os nomes de todos os participantes, 

telefones, e-mails, aniversários e endereços. Faça uma cópia dessa lista 

para todos. 

(DICA: Se você está se encontrando com algumas pessoas do seu 

Pequeno Grupo, aproveite o tempo e agende os encontros para antes 

ou depois do tempo de Pequeno Grupo) 
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c. Segurança – para que as pessoas se sintam amadas e seguras, é 

importante que todos se comprometam a contribuir com um ambiente 

de sigilo, evitando julgamentos e conselhos “mágicos”. 

d. Pastoreio mútuo – mesmo que você se encontre com somente uma 

pessoa, é importante estabelecer o pastoreio mútuo como base para 

esse relacionamento (esses encontros não são hierárquicos e nem 

devem gerar dependência – o alvo é a interdependência). Faz parte do 

pastoreio mútuo o encorajamento e a prestação de contas da leitura 

bíblica, oração, memorização de versículos e regularidade dos 

encontros. 

e. Também pode ser incluído nesse acordo combinados sobre lanche e 

crianças. 

2. Dicas para o mentor: 

a. Ore pela(s) pessoa(s) e pelos encontros regularmente.  

“A oração se conecta com a onipresença. Ela convida Deus a operar na 

vida das pessoas mesmo quando o grupo não está reunido. Você não 

pode se reunir com todos os membros do seu grupo durante 24 horas 

por dia, mas Deus pode.[...] A oração também se conecta com a 

onipotência. Ela traz Deus a situação; nada é difícil demais para Deus. 

Ele faz grandes coisas como resultado da oração.” 

(Dave Earley) 

b. Contate a(s) pessoa(s) semanalmente. Você pode usar e-mail, telefone, 

facebook, etc. 

c. Prepare o encontro com antecedência. Planeje as etapas do encontro, 

talvez seja necessário usar mais de um encontro para vivenciar uma 

lição. O discipulador tem toda a liberdade para estabelecer o que 

melhor funciona para a sua realidade. 

d. Responda as perguntas, aplicando-as a sua vida pessoal, sendo honesto 

e transparente. 

e. Forme duplas de “parceiros de crescimento” – Se você es ver 

discipulando mais de duas pessoas, peça para cada um escolher alguém 

para ajudá-lo a manter seu compromisso de leitura bíblica, 

memorização, oração e frequência nos encontros. 

f. Celebre o crescimento, planejando uma celebração no final do 

CONHECER (um café da manhã, refeição ou passeio juntos). Nesse dia, 

compartilhem o que cada um aprendeu durante o CONHECER. Esse 

também é um bom momento para incentivar cada um a repartir com 

outros o que aprendeu, a se batizar (se não tiver sido batizado) e fazer 
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parte de um pequeno grupo (se a pessoa ainda não estiver inserida em 

um e ajude-a nesse processo). 

3. Conduzindo o encontro: 

Para vivenciar de forma tranquila todos os momentos da lição, sugerimos que você 

tenha um tempo de 1 hora. Colocamos abaixo uma sugestão da divisão do tempo, mas 

sinta-se à vontade para “dar a sua cara” para cada encontro. Você também pode usar 

mais de um encontro para cada lição, mas cuidado para não “espichar” demais e 

perder o foco. 

a. Comece com um breve momento de oração. (5 minutos) 

b. Responda a pergunta da sessão REFLEXÃO. Mesmo se reunindo com somente 

uma pessoa, estabeleça o tempo para cada um compartilhar a sua resposta. (5 

minutos) 

c. Respondam as perguntas da sessão COMPARTILHAR. (7 minutos) 

d. Depois desta rodada de respostas, se quiser, vocês podem ouvir uma música ou 

assistir um clipe com a temática daquele encontro. (3 minutos) 

e. Na sessão CRESCIMENTO, leia as perguntas e ouça as respostas. Você também 

pode compartilhar suas próprias respostas. (Se alguém respondeu algo 

diferente ou gostaria de complementar a resposta de alguém, incentive a 

participação.) Pode-se também pedir que a pessoa compartilhe o que aprendeu 

na leitura dos textos e ao responder as perguntas ou ainda escolher somente 

algumas perguntas para discussão (é importante perguntar se alguém tem 

dúvidas sobre alguma das perguntas não “usadas”). Lembre-se de manter o 

foco no diálogo e no compartilhar. O discipulador não deve dar uma aula ou 

palestrar, mas facilitar a conversação. Confie na direção de Deus. (20 minutos) 

f. Depois, ouça as respostas da sessão APLICAÇÃO. (10 minutos) 

g. No final, cada um fala o VERSÍCULO que foi MEMORIZADO durante a semana e 

compartilha sobre seus momentos de leitura bíblica. (5 minutos) 

h. Terminem com um tempo em oração. Trocando pedidos e compartilhando 

motivos de agradecimento. (5 minutos) 

ORIENTAÇÕES PARA O BATISMO NA IGREJA CRISTÃ GILEADE 

1. Inscrição para o batismo 

a. As inscrições para o batismo serão feitas com líderes de Pequenos 

Grupos 

b. O líder ou quem o líder indicar deve verificar se a pessoa já preencheu a 

ficha geral de cadastro. Se não, preencherá na mesma hora a ficha. 

c. Será perguntado se a pessoa: Está em Pequeno Grupo e quem é o seu 

líder. Se vivenciou o CONHECER  
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2. Acompanhamento do candidato a batismo 

a. Se a pessoa está em um Pequeno Grupo – O coordenador de Rede 

conversará com a liderança do PG do candidato a batismo sobre a sua 

caminhada cristã. O líder do PG (ou alguém designado por ele) será 

responsável por vivenciar o CONHECER com o candidato a batismo, 

especialmente a lição 8 sobre Batismo (se ele ainda não o fez). O líder 

também poderá encaminhar a pessoa para fazer o CONHECER em 

Classe, na igreja, em dia e horário a ser determinado 

b. Se a pessoa não está em um Pequeno Grupo – O coordenador de Rede 

entrará em contato com a pessoa, incentivando a participação num 

Pequeno Grupo e encaminhando-a para participar do CONHECER. 

c. Se houver qualquer dúvida sobre o processo de batismo, o líder de 

Pequeno Grupo ou Coordenador de Rede deve ser procurado. 

3. Para pessoas que vêm de outras igrejas cristãs: 

a. Marcar uma entrevista com o Pr. Franco Júnior ou com quem ele indicar 

Telefone (88) 9.8802.0874 – OI ou (88) 9.9683.7002 – TIM. 

b. Se a pessoa foi batizada após sua conversão e por imersão será 

solicitada que passe pelo encontro 1 e 2 do CONHECER. 

c. Se a pessoa não foi batizada após sua conversão ou seu batismo não foi 

por imersão, sem desvalorizar a experiência anterior, mas como um 

reflexo do seu compromisso e coerência com o ensino e prática na 

Igreja Cristã Gileade, sugerimos que ela seja batizada novamente. 

4. Se no dia do batismo acontecer da pessoa (sem ter se inscrito antecipadamente, não 

ter participado do CONHECER e nem estar num Pequeno Grupo) decidir de última hora 

se batizar, o que fazer? 

a. Ela poderá ser batizada se tiver compreensão da sua conversão, Jesus 

ser seu Senhor e Salvador. 

b. Ela preencherá uma ficha de cadastro geral e será procurada após seu 

batismo para ser acompanhada pela Rede de Pequenos Grupos a qual 

ela pertence. 

5. Quem poderá batizar? A pessoa poderá ser batizada no dia do Batismo por um 

familiar, amigo, líder de Pequeno Grupo, pessoa que a levou para Cristo, ou um líder 

da igreja, desde que esta pessoa escolhida seja presbítero(a) ou pastor(a). 


