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Lição 1
Jesus, o Melhor Amigo (Pr. Hélcio)

Texto: Ap 3:20. Que imagem (Visão) você tem de Deus?  Quem 
passou essa visão?  Como passou essa visão? Se a visão que você tem 
Deus tem sido distorcida por conclusões e conceitos errados, então irá se 
surpreender! Pois Deus deseja se relacionar e ter uma amizade profunda 
com você,  ao ponto Dele mesmo ter tomar a iniciativa,  ou seja,  deu  o 
primeiro e grande passo em sua direção.
 O  que  é  necessário  para  construir  uma  amizade 
(relacionamento)  com  alguém?Apresentar-se  a  pessoa,  dedicar  tempo 
juntos para a comunicação e compartilhar experiências
  O  que  é  necessário  para  construir  uma  amizade 
(relacionamento)  com Deus?  Os mesmos princípios que se tem para 
com  uma  pessoa;  Se  conhecerem,  dedicar  tempo  e  compartilhar 
experiências.
I – Podemos ter um relacionamento com Deus porque Ele:
     Nos escolheu.  (João 15:16a ) “Não me escolhestes vós a mim, mas eu 
vos escolhi a vós...”
    Jesus disse aos discípulos que a escolha que eles fizeram tratava-se 
apenas de uma resposta, e não de uma iniciativa. E o mesmo aplica-se a 
nós; A nossa conversão é uma resposta ao grande amor de Deus que nos 
escolheu e assim devido a essa atitude e iniciativa Dele, podemos então 
nos relacionarmos com  o Senhor.  (  I  João 4:19) Nós o amamos a ele 
porque ele nos amou primeiro. (João 6:44),  ( Rm 5:6,8,10)
     Quer estar conosco. Depois de se apresentarem umas as outras, as 
pessoas precisam passar algum tempo juntas para se conhecer melhor, 
precisamos  também  passar  esses  momentos  de  comunhão  com Jesus 
(Ap.3:20).
     Nunca nos deixará. (Is. 41:10) Não temas, porque eu sou contigo; não 
te assombres, porque eu sou teu Deus; eu te fortaleço, e te ajudo, e te 
sustento com a destra da minha justiça. Essa é  uma promessa feita pelo 
próprio Deu nos mostrando que sua amizade é superior a qualquer outra 
amizade.
II - Para ter e manter esse relacionamento, Deus nos deu:
     Seu Filho JESUS (Jo 3:16),(Rm 5:8-10) O pecado fez e faz separação 
entre nós e Deus impedindo que esta amizade exista. O Senhor Jesus veio 
para eliminar o pecado. 

Deus tinha e têm todo o direito de nos virar as costas, porque é assim que 
muitas vezes nós agimos com Ele. 
Nada que fizéssemos poderia reverter o dano causado pelo nosso pecado. 
Mas por causa do seu grande amor por nós e de seu grande desejo de ter 
uma  amizade  conosco,  Deus  enviou  Jesus  para  morrer  por  nossos 
pecados e nos resgatar. Um sacrifício imenso feito por um só motivo: Deus 
nos queria de volta para Ele. Para Deus, nossa vida vale o preço mais alto 
do mundo: o sangue de seu Filho.
      Um livro (Bíblia) – A bíblia é a carta de amor de Deus para nós. É o 
nosso manual de vida. É o alimento espiritual que nos dá crescimento e 
nos ajuda a conhecer Deus e a sua vontade para nós. 
(Rm 1:16)Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o  
poder de Deus para salvação de todo aquele que crê...
(João 14:21) Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o 
que  me ama;  e  aquele  que me ama será  amado  de meu Pai,  e  eu  o  
amarei, e me manifestarei a ele.
(Salmo 119:11) Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar  
contra Ti.
       Seu Espírito – Leia João 14:26. 
   O  Espírito  Santo  passou  a  habitar  em  nós  no  momento  da  nossa 
conversão.  É  Ele  que nos  convence  dos  nossos  pecados,  nos  leva ao 
arrependimento, nos guia a toda verdade que é Jesus. Ele também testifica 
com  o  nosso  espírito  que  somos  filhos  de  Deus.  (I  João  4:13)  Nisto 
conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu 
Espírito.
      CONCLUSÃO - O melhor amigo que alguém pode ter é JESUS. Se 
você ainda não o tem como amigo,  mesmo sendo um cristão,  não tem 
desfrutado  desta  amizade  tão  maravilhosa,  decida  conhecê-lo  mais. 
Dedique tempo, compartilhe sua vida com Ele.

Versículo para decorar: "portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do 
Senhor é a nossa força"
Reflexão:
Como tem sido a sua amizade com Deus?
Você tem tido tempo para conversar com o seu Melhor Amigo?
Com quem ou com o que você gasta mais tempo? Com Deus ou 
os seus próprios interesses?
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  Lição 2
O Constrangimento do Espírito Santo (Pra. Keite)

Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da 
qual ninguém se arrepende; mas a tristeza do mundo opera a morte. 

II Co 7.10
Em  IICor.5:14  diz:  "Pois  o  Amor  de  Cristo  nos  constrange 

julgando nós isto:Um morreu por todos; logo todos morreram."
 CONSTRANGER significa compelir, sujeitar, dominar.
 O amor constrangendo produz:

1°- UMA NOVA AMBIÇÃO, não nos desejos pelas coisas deste 
mundo, mas sim uma vida com Cristo e sua vontade.
  Em I João 2:15 diz: "Não ameis o mundo nem as coisas que há 
no mundo.Se alguém amar o mundo,o amor do Pai não está nele."

No verso 15 fala "viver pra Cristo", como você tem vivido?
De  acordo  com  suas  vontades  e  desejos?  As  coisas  deste 

mundo  passam,  mas  sua  vida  espiritual  é  eterna,  devemos  viver 
desenvolvendo o amor de Cristo em nós fazendo crescer, progredir a nossa 
salvação.

Olha que interessante,   quando Cristo  Jesus não faz a sua 
vontade de filho, você fica triste e começa a murmurrar. Não é assim?  Já 
pensou deste ponto de vista?

O  Senhor  tem  te  constrangido   a  respeito  do  seu 
comportamento,  pensamentos  pecaminosos,  atitudes  com  mal 
testemunhos, mas se você não quer mudar, não se arrepende (não muda 
de caminho), sabe porquê? Dureza de coração. 

Em Ef. 4:17-24 diz:  "Isto, portanto, digo e no Senhor testifico 
que não mais andeis como também andam aos gentios, na vaidade dos 
seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida 
de  Deus  por  causas  da  ignorância  em  que  vivem,pela  dureza  do  seu 
coração,  os  quais,  tendo-se  tornado  insensíveis,  se  entregaram  à 
dissolução para, com avidez cometerem  toda sorte de impureza. Mas não 
foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e  
nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, 
quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe 
segundo as concupiscências do engano, e vos RENOVEIS no espirito do  
vosso entendimento  e  vos revistais  do NOVO HOMEM,  criado  segundo 
Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade."
 A VERDADE TE FAZ ANDAR e  viver maravilhas com Deus. 

2°- UMA NOVA VISÃO DOS OUTROS.
Se preocupar com os outros, com familiares que precisam  de 

Cristo.  Vivemos  a  aproveitar  oportunidades  para  evangelizar?  Quanto 
tempo temos orado pelos nossos parentes, temos chorado e clamado por 
eles? Ou só temos  reclamado? É preciso termos paciência para com eles. 

Temos que ter uma nova visão para com nossa família – Pais, 
filhos, esposo, esposa. Muitas vezes você fala: esse daqui eu gosto, então 
vou tratar bem dele porque é bonitinho, bonzinho. Em Mateus 7.12 Jesus 
disse que devemos  fazer aos outros o que queremos que façam a nós.

Obs: até o nosso o modo de falar deve ser mudado. O tom de 
voz, não tratar o próximo com ironia. Estas ações são importante no bom 
trato com as pessoas.
 3°- UMA NOVA CRIAÇÃO

O  Senhor  nos  chama  a  sermos  novas  criaturas.  Em  Isaías 
43.18-19 diz:  "Não vos lembreis  das coisas passada,nem considereis  as 
antigas. Eis que faço coisas nova, que está saindo a luz; porventura, não o 
percebeis?  Eis que porei um caminho no deserto e rios, no ermo."

Leia  Jeremias  16.17.  O  cristão  deve  ter  comportamento 
diferente  dos  ímpios,  nas  vestimentas  (saber  se  vestir  para  todos);  em 
palavras  (abençoando  e  não  amaldiçoando);  falando  a  verdade  e  não 
mentindo;  sem  contendas  e  brigas,  porque  Tiago  10.12b  diz:  "Assim,  
tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce." 

Amados, Tenham sempre cuidado com o que fala, prestaremos 
contas a Deus de nossas palavras .Você pode experimentar do Amor de 
Deus e viver uma nova vida em CRISTO porque ELE morreu por ti,  não 
querendo te dominar, mas para lhe ajudar a ter uma vida maravilhosa que 
só Ele pode lhe DAR. JESUS É A SUA LUZ E ESPERENÇA. 

Versículo para decorar: Tiago 4.10 "Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele  
vos exaltará".

Reflexão: Quando o Senhor te constrange a mudar algo em tua vida, você 
tem obedecido?
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Lição 3
O Fundamento Perfeito (Pra. Débora)

Vamos meditar em Lucas 6: 47,48,49 "E por que me chamais,  
Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e 
ouve  as  minhas  palavras,  e  as  observa,  eu  vos  mostrarei  a  quem  é 
semelhante: É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e  
abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha; e, vindo a enchente,  
bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque 
estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante 
ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu  
com ímpeto a corrente, e logo caiu; e foi grande a ruína daquela casa."

A  estrutura,  a  base  feita  em  uma  construção,  determina  o 
tamanho que ela poderá alcançar. O trabalho de base numa construção é 
de importância vital para o sucesso e conclusão da obra. 

Assim também na nossa vida precisamos de uma base, de um 
fundamento.  Para  que  tenhamos  um  crescimento  espiritual  saudável, 
precisamos  saber  em  que  estamos  alicerçados.  O  que  nós  podemos 
alcançar,  onde podemos chegar,  vai depender da estrutura, da base em 
que construímos a nossa vida. 

Leia o Salmo 146.
Está na hora de mexer com as nossas estruturas!
Deus quer mexer com a estrutura da nossa vida!
Talvez até hoje tenhamos construído a nossa vida, nossa “casa” 

sobre a terra, sem fundamento. Quando nos firmamos em: 
Nossos próprios conceitos de certo ou errado,
Nosso coração.
Na religião que escolhemos seguir.
No emprego dos sonhos que conseguimos.
Na nossa capacidade intelectual, inteligência.
Nas nossas posses: casa, carro, família,etc
Vivemos uma vida de aparência. Quando alguém constrói sua 

vida, firmado em coisas terrenas, passageiras, A CASA CAI E GRANDE 
SERÁ A RUÍNA desta casa! Não suporta as lutas, as tribulações! QUANDO 
NÃO SE TEM FUNDAMENTO, VIVE-SE DE APARÊNCIA.

Aparentemente está tudo bem, mas só Deus sabe como está 
sua vida!

Não sente paz!  Não consegue amar!
Não consegue perdoar!
Não consegue se libertar de um pecado, de vício!
Nada novo acontece na sua vida!
O casamento não vai bem!
Não se sente uma pessoa feliz, você está sempre se queixando 

de tudo!
Mas, aparentemente tá tudo bem...
VIDA DE APARÊNCIA! É UMA VIDA VAZIA! VIDA SEM JESUS 

É UMA VIDA SEM FUNDAMENTO!                                                             
O fundamento perfeito, a NOSSA ROCHA ETERNA É JESUS e 

é nele que devemos nos firmar.  Ele quer firmar os nossos pés sobre a 
rocha! Ele quer fazer uma grande obra em nossas vidas!

Firmar-se  sobre  Jesus  é  entregar-se  a  Ele,  é  deixá-lo  ser  o 
Senhor e Salvador de nossas vidas. MT 10.32,38; 11.29 e 12.30.

É buscar em 1º lugar o seu reino, porque Ele nos acrescentará 
as demais coisas.

É estar sempre em comunhão com Deus!
É servir ao Senhor, com alegria, com fé, com ânimo!
É caminhar com Ele, aprender com Ele, conhecer e obedecer a 

sua vontade de Deus!
I  Coríntios  3:11  diz: "Porque  ninguém  pode  pôr  outro 

fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo."
Quando  nos  firmamos  sobre  Jesus  Ele  nos  sustenta,  nos 

fortalece, nos faz crecer, nos faz alcançar, nos livra do mal, nos dá a Paz, 
nos recompensa, nos consola, nos dá certeza da vida eterna e muito mais, 
pois quem poderá dizer tudo o que Deus pode fazer na vida de quem se 
firma sobre Ele! Leia Rm 8.38-39.

JESUS É A ROCHA INABALÁVEL, ELE É A ROCHA DA SUA VIDA! 
ELE É O FUNDAMENTO PERFEITO

Reflexão: Você está firme em Jesus? Ele é o seu fundamento? 
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Lição 4
A Igreja vivendo com os ouvidos inclinados para Deus 

(Pra. Meire) 
 “Inclinai os vossos ouvidos, e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. 

Isaías 55.3

Leia Êxodo: 19:1-19 / Êxodo:  24:1-11. Desde o princípio, Deus 
procurou atrair o seu povo para junto Dele. 

Neste  tempo,  Deus  tem tentado  atrair  sua  igreja,  sua  noiva, 
para a intimidade com Ele cada vez mais.

Deus conta sua igreja na terra, não somente para propagar o 
evangelho,  mas  também  pra  combater  as  malignidades  que  assola  a 
humanidade. O pecado que deterioriza o ser humano, desfigura e arrasta 
crianças,  adolescentes,  jovens  e  adultos  para  longe  de  Deus.  A  igreja 
precisa  ter  postura  para  com  Deus,  olhos  espirituais  abertos,  ouvidos 
inclinados para Deus, lábios ungidos para transmitir na prática, o caráter de 
Deus, revelado em sua palavra. 

Vejamos o que encontramos na palavra de Deus sobre cada 
aspecto:

1º -  A igreja tem que ter postura para com Deus.
Is. 55:3  É um convite ao sedento. Quem tem sede e fome de 

justiça! Deus convida, mostra como fazer e mostra o resultado alcançado 
por  aqueles  que  se  achegam  à  Ele.  Era  preciso  que  o  povo  se 
apresentasse diante de Deus, tanto em Isaías  como em Êxodo. Isso fala 
de postura.

Leia Ex 19.10-11 Deus estava preparando o seu povo para se 
aliançar  com Ele.  Ex.  19:6  diz:  "Vós guardareis  a minha  aliança,  sereis 
reino sacerdotal e nação santa."

2º - A igreja tem que ver a Deus como Ele é
Deus se revelou no monte Sinai  mostrando que Ele é santo, 

zeloso e está no comando. Além de ser amoroso, soberano, poderoso e 
justo. 

Ex 24.10 Os líderes viram o Deus de Israel. Debaixo dos seus 
pés havia como que uma calçada de pedra de safira que se parecia com o 
céu na sua claridade! Eles viram a Deus, comeram e beberam. Esta foi uma 
experiência marcante para os líderes do povo que estavam com Moisés. 
(Arão, Nadabe e Abiu, e setenta dos anciãos de Israel). 

Muitos vivem dentro da igreja, mas como se tivesse perdido Deus de vista. 
Como se Deus não fosse o Senhor de suas vidas.  Como se não fosse 
Deus! Em Isaías cap. 6, o profeta viu o Senhor em um alto e sublime trono, 
e as orlas do seu manto,  enchiam o templo!  Ele estava sendo adorado 
pelos querubins, serafins enfim todas as hostes celestiais.

3º - A igreja tem que ter ouvidos inclinados para Deus.
Para ter ouvidos inclinados para Deus, tem que ter intimidade 

com Ele. Deus queria que o povo fosse íntimo Dele. Mas o povo teve medo 
(Ex. 20:19). O povo retirou-se, pôs-se de longe e disse a Moisés:  "Fala tu 
conosco  e  ouviremos.  Mas  não  fale  Deus  conosco  para  que  não 
morramos."

O Senhor espera ouvir de nós: Fala comigo Senhor, como falou 
com Moisés! Leia Tiago 4.8-10.

O povo tinha a vida cheia de brechas! Precisamos reparar as 
brechas, ter zelo pelo altar de Deus. (tanto nossas vidas, como do templo).
Precisamos  parar  para  ouvir  a  Deus.  Ex.  24:16  “A  glória  do  senhor 
repousou sobre o monte Sinai. A nuvem o cobriu por 6 dias e somente no 
7º  dia  Deus chamou a Moisés  para falar  com ele.  A  intenção de Deus 
durante os 6 dias era que houvesse comunhão, intimidade Dele com seu 
povo. Isso é intimidade.

4º - A igreja tem que ter lábios ungidos.
Deus  deu  à  Moisés  os  10  mandamentos,  para  que  ele 

transmitisse ao povo de Israel. E daí por diante leis diversas; acerca dos 
escravos, das propriedades, leis sociais,  religiosas e várias outras.

Leia Ex 24.12.  É preciso falar à maneira de Deus e não da 
nossa maneira. Falar as palavras certas, na hora certa, de forma que cause 
nas pessoas impacto, temor e obediência à Deus. Para ter lábios ungidos, 
precisamos de vigilância, afinal da mesma fonte não pode jorrar água doce 
e amarga. Que o Senhor nos dê ouvido e palavras de eruditos que ampara 
o cansado e traz esperança aos aflitos.

Conclusão -  Deus conta  conosco para  fazermos a diferença, 
para  combatermos,  principalmente  em  intercessão,  a  violência,  o 
homossexualismo,  a  pedofilia  e  tantas  coisas  que  Deus  abomina  nesta 
geração.

Reflexão: Será que estamos atentos para isso, preparados para a boa obra?
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Lição 5
O Poder de andar em Unidade (Pr. Inerves)

"É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é  
a recompensa do trabalho de duas pessoas.  Se um cair,  o amigo pode 
ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o 
ajude a levantar-se!" Ec 4.9-10

O  texto  acima  ensina-nos  um  principio  fundamental  para  a 
caminhada de todo crente.

Algumas pessoas vêm para a igreja,  mas querem se manter 
isoladas. Não querem interagir com ninguém. Quando alguém se aproxima 
para tentar  aprofundar  o relacionamento,  para tentar  conhecer  melhor  a 
pessoa, essa se afasta, e às vezes nem mesmo quer mais ir a igreja. 

Certo dia alguém me disse que estava freqüentando uma igreja, 
mas quando vieram com esse negócio de célula ele desistiu. Não queria 
que os outros se metessem na sua vida. Não queria gente dentro da casa 
dele. 

Será que foi  essa a forma que Jesus nos ensinou 
para nos relacionarmos com os irmãos?

Quando o Senhor Jesus enviou os setenta, mandou-os de 
dois em dois. Quando ele estabeleceu o que podemos chamar de a 
primeira igreja, ele não disse que eles deveriam andar sós, mas uniu-
os em torno da vontade do pai, para que eles fossem um, como o pai 
e o filho são um. (Ler Mt 10.1; Jo 17.11,20-23).

Quando vemos a  cura  do  paralítico  na  porta  do  templo 
chamada  formosa,  estavam  lá  Pedro  e  Joao  (Veja  Atos  3.4-6).  

Vemos unidade no ministério  daqueles  outros  apóstolos 
Paulo, Silas, Apolo e Barnabé, dentre outros citados no livro de Atos 
e nas cartas de Paulo. Sempre estão juntos (leia Atos 4.1-4). Paulo, 
mesmo  estabelecendo  líderes  nos  lugares  por  onde  anunciava  o 
evangelho, não os abandonava, mas sempre os fortalecia por meio 
das cartas, visitas (confirmava os discipulos).

Certa vez Paulo chega a reclamar que alguns na Ásia o 
abandonaram, por que?

Porque  ninguém  pode  servir  a  Deus  sozinho.  Precisamos 
compartilhar  necessidades,  dificuldades,  alegrias.  Precisamos  sentir  que 
estamos  cercados  por  gente  de  verdade,  que  nos  sirva  de  apoio  na 
caminhada,  e também nos cercarmos daqueles  que apoiamos para que 
possamos dar de graça aquilo que de graça recebemos. (Ler II Tm. 1.15-
18).

Diferentemente  de  seres  irracionais,  nós  nem  sempre 
demonstramos nosso real estado quando estamos em uma reunião. Muitas 
vezes  precisamos  falar,  chorar,  desabafar,  compartilhar  algo  muitíssimo 
especial,  e  isso  também  não  é  suficiente  se  o  fazemos  somente  em 
reunões.  (Rm. 1.11; II Co. 2.1-4; Tg. 5.16; Gl 6.2).

Enfim, se estivermos ligados a alguém a quem respeitamos, em 
quem temos confiança e conhecemos, e entendemos que tem autoridade 
para falar-nos a verdade,  sem que nos sintamos invadidos,  teremos um 
grande  auxílio  para  crescermos  no  Reino  de  Deus,  cumprindo  com 
excelência a missão que nos foi confiada.

Versículo para decorar: "Conhecemos o amor nisto: que ele deu a sua vida 
por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos." I João 3.16

Reflexão
1 - Será que tenho me fechado para uma caminhada com auxílio?
2 - Será que estou disposto a me abrir com alguém?
3 - Há áreas da minha vida em que acredito que seriam mais excelentes se 
eu pudesse falar com alguém?

10 11
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Lição 6
Conversando com Deus – ORAÇÃO (Pr. Hélcio)

A oração deve fazer  parte  das  nossas vidas.  Fomos criados 
para ter  um relacionamento  com Deus e  isso pode ser  feito  através da 
oração.  Ela  é  tão  importante,  tão  necessária,  tão  indispensável,  que  o 
próprio Senhor Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, não abriu mão da 
oração. Ele mantinha comunhão com o Pai, intimamente, o tempo todo. A 
oração nos leva a mover o mundo espiritual a nosso favor. Orar é falar com 
Deus. Orar é depender de Deus para tudo.

VERDADES SOBRE A ORAÇÃO:
1- Deus ouve nosso coração, mais do que as nossas palavras - 

É muito confortante saber que Deus sabe exatamente o que está em nosso 
coração, nossa real necessidade, nossa real condição. Isto nos faz lembrar 
que Deus está interessado em nosso bem-estar.

Muitos oram de maneira eloqüente (sabem falar  bonito),  mas 
suas orações parecem chegar só até o teto. Outros tropeçam nas palavras 
e têm dificuldade de orar, mas por ter um coração sincero e quebrantado, 
suas orações são atendidas.
Romanos 8: 27 E aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção 
do Espírito; e é ele que segundo Deus intercede pelos santos.

2 - O Espírito Santo nos ajuda a saber como orar e pelo qu
e pedir - Romanos 8:26 "E da mesma maneira também o Espírito ajuda as 
nossas fraquezas;  porque não sabemos  o que havemos de pedir  como 
convém,  mas  o  mesmo  Espírito  intercede  por  nós  com  gemidos 
inexprimíveis."

Quando lemos que o Espírito Santo geme por nós entendemos 
que  esses  gemidos  são  as  palavras  que  não  conseguimos  expressar. 
Todas as nossas orações deveriam começar com: Espírito Santo me ajude 
orar,  ore  por  mim...  Precisamos orar  segundo  a  vontade de Deus para 
sermos ouvidos.

3 -  Nossas orações são sempre respondidas
Deus sempre age ao nosso favor, mesmo quando recebemos 

respostas negativas  em algumas orações,  devemos crer  que Deus está 
agindo a nosso favor no sentido de nos moldar para sermos mais parecidos 
com Jesus. Leia Romanos 8:28. 

AS RESPOSTAS DE DEUS PODEM SER:
NÃO -  pedido errado -  quando pedimos coisas  que irão nos 

prejudicar ou prejudicar alguém.  Tiago 4:3 Pedis, e não recebeis, porque 
pedis mal, para o gastardes em vossos deleites.

ESPERE – momento errado – O tempo de Deus não é o mesmo 
nosso, precisamos esperar muitas vezes, e esperar confiando na fidelidade 
de  Deus.  Tem  pessoas  que  ainda  não  tem  maturidade  espiritual  para 
receber  determinada  bênção  de  Deus,  por  isso  precisa  esperar. 
Eclesiastes 3:1 diz: "Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para 
todo o propósito debaixo do céu."

SIM  –  pedido,  momento  e  maturidade  espiritual  adequados. 
Leia Mateus 7: 7 a 11

ALGUNS OBSTÁCULOS À ORAÇÃO:
-Relacionamentos errados na família – Leia 1 Pedro 3:7 – O não 

cumprimento dos deveres dos cônjuges uma para com o outro, impede o 
fluir das orações. 

-Coração não perdoador – Leia Marcos 11:15 – Qualquer que 
guarda rancor ou mágoa contra alguém, fecha os ouvidos de Deus para 
sua própria petição, porque o desejo Dele é encontrar um coração liberado 
e entregue para o seu agir.

-Toda forma de desobediência a Deus – Leia Isaías 59: 1,2
-Dúvida e incredulidade – Leia Tiago 1:5 a 7 – A dúvida rouba a 

bênção  de  Deus.  A  dúvida  vem  da  ignorância  da  Palavra  de  Deus.  A 
incredulidade é quando alguém sabe que há um Deus que responde às 
orações, e ainda assim não crê em Sua Palavra. E não crer nas promessas 
é duvidar do caráter de Deus.

-Indiferença às necessidades dos outros – Provérbios 21:13
CONCLUSÃO: Muito ouvimos falar sobre a oração, Deus nos 

dá  todas  as  orientações  para  termos  êxito  nesta  caminhada.  Porém 
precisamos tomar  uma decisão  muito simples  e  necessária:  Começar  a 
orar! Comece a orar e viva uma vida sobrenatural! Jeremias 33:3 

Reflexão:  Tenho uma vida de oração? Tenho buscado conhecer a vontade 
de  Deus  para  saber  como  orar?  Tenho  orado  com fé,  sem duvidar  da 
fidelidade de Deus?
 Fonte: Livro Guia do Líder I, Revista MCMPOVOS.
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Lição 7
Sabedoria (Pra. Régina)

1- Sabedoria para viver - Houve alguém que viveu nesta terra 
mais sábio do que Jesus? Com certeza não. Precisamos aprender a viver 
com o Mestre dos Mestres. Para isto, é necessário meditarmos em suas 
Palavras e abrirmos nossa mente e nosso coração para aprendermos. I 
Cor.3:19, diz: "Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus; 
pois está escrito: Ele apanha os sábios na sua própria astúcia; "

Sabedoria  significa:  Qualidade  de  sabedor;  erudição.  Grande 
soma  de  conhecimentos.   Totalidade  dos  conhecimentos  adquiridos. 
Aplicação  inteligente  dos  conhecimentos.  Conduta  orientada  de  acordo 
com o conhecimento daquilo que é verdadeiro e justo.  Grande prudência, 
juízo,  bom  senso,  razão,  retidão.  Discernimento  adquirido  pelas 
experiências de uma longa vida.

Leia Jer. 9:23. Tem Sabedoria aquele que sabe viver nesta 
terra.  A  melhor  vida  que  podemos  ter  é  a  que  o  Senhor  nos 
proporciona: uma vida abençoada, em que vencemos os desafios, 
com tranquilidade,  com moderação  e  Fé  naquele  que  Pode  nos 
ajudar: Jesus! 

Muitos não possuem sabedoria ou possuem pouca sabedoria. A 
solução é pedir ao Senhor, como diz em Tiago 1:5 "Ora, se algum de vós 
tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e não 
censura, e ser-lhe-á dada."

Como cristãos que somos, precisamos viver uma vida que 
seja testemunho altamente positivo para que amigos, familiares e 
vizinhos desejem andar com Jesus. O texto de Col. 4:5 "Andai em 
sabedoria  para  com  os  que  estão  de  fora,  usando  bem  cada 
oportunidade." deixa  claro  que  a  sabedoria  é  importantíssima  para 
levarmos pessoas ao Senhor.

Em Jer. 9:23 diz: "Assim diz o Senhor: Não se glorie o sábio na 
sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força; não se glorie o rico nas  
suas riquezas;" 

Este texto nos mostra que a glória deve ser dada sempre ao 
Senhor,  pois  se  tivermos  sabedoria,  força  ou  riquezas  é  porque 
recebemos de Deus.

2-  Sabedoria  para  servir  no  Reino  –  Os  que  trabalham  no  Reino  (na 
igreja),  precisam  ter  sabedoria.  Veja  Atos  6:3  "Escolhei,  pois,  irmãos,  
dentre vós, sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de 
sabedoria, aos quais encarreguemos deste serviço." 

Estevão era tão sábio que as pessoas não podiam impedi-lo de 
falar das grandezas de Deus: Atos 6:10 "e não podiam resistir à sabedoria  
e ao Espírito com que falava." 

Quando trabalhamos para o Senhor, Ele se encarrega de nos 
dar sabedoria a fim de sermos bem-sucedidos. Medite em  Lucas 21:15 
"porque  eu  vos  darei  boca  e  sabedoria,  a  que  nenhum  dos  vossos 
adversário poderá resistir nem contradizer. "

Se temos a sabedoria do Espírito Santo em nós, não pregamos 
ou  servimos  na  obra  de  Deus  de  qualquer  forma,  mas  fazemos  tudo 
conforme Ele nos ensina: Tiago 3:17 "Mas a sabedoria que vem do alto é,  
primeiramente,  pura,  depois  pacífica,  moderada,  tratável,  cheia  de 
misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, e sem hipocrisia."

Momentos em que mais precisamos de sabedoria:
   a) Conflitos em relacionamentos – Quando temos a sabedoria 
de  Deus  em  nossas  vidas,  entendemos  que  na  hora  do  conflito, 
precisamos controlar nossas emoções, falar com moderação, "não chutar 
o balde", buscar a conciliação. Os sábios pensam antes de falar.

b)  Decisões  difíceis   -  São  momentos  em  que  quem  tem 
sabedoria  e  orientação  do  Senhor,  sai  ganhando.  Uma  decisão  com 
sabedoria faz toda a diferença em nossa vida, em nossa família.
A sabedoria  nos  leva  a  considerar  todas  as  consequências  de nossas 
decisões.

Versículo para decorar: "E, se algum de vós tem falta de sabedoria, 
peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto; 
e ser-lhe-a dada." Tiago 1.5

Reflexão:
1- Meu viver tem sido com sabedoria, de forma pura, pacífica, moderada e 
tratável?
2-Tenho aberto meu coração e minha mente para aprender com o Senhor 
e receber sua sabedoria?

14 15



                  Igreja Batista  JESUS É A VIDA                                                                        
                          Células - Vida Cristã 

Lição 8
Coragem de Mudar (Pra. Almira)

"Porque para todo propósito há tempo e modo;" Ec 8:6
Leia  Fl  2:1-5  "5-  De  sorte  que  haja  em  vós  o  mesmo 

sentimento que houve também em Cristo Jesus e em outras traduções 
dizem: o mesmo modo de agir".

Esta Epístola de Paulo aos Filipenses foi escrita por volta de 
62/63 d.C, a igreja que foi fundada pelo apóstolo e por seus cooperadores 
(Silas, Timóteo e Lucas) na sua 2ª viagem missionária.  (At 16:9 -10). A 
igreja  cresceu,  se  fortaleceu  e  por  diversas  vezes  ajudou  Paulo 
financeiramente ( II Co 11:9 e Fl 4:15e16).

O  apóstolo  escreveu  aos  irmãos  agradecendo-os  por  sua 
generosidade  (Fl  1:7;13;14),  encorajando-os  na  fé  e  no  testemunho. 
Portanto,  o  apóstolo  teve  entre  outros  propósitos  levar  aos  irmãos 
incentivo para que eles prosseguissem se esforçando a conhecer melhor o 
Senhor. 

E como esta carta aplicou-se aos irmãos de Filipos, também se 
a aplica a nós hoje. 

Mas vamos nos deter apenas no versículo 5; que nos exorta a 
termos  o  mesmo  sentimento  ou  mesmo  modo  (maneira)  de  agir  do 
Senhor. Diga: DEVEMOS TER O MESMO AGIR DE JESUS!

• O MODO DE AGIR DE JESUS REVELA UMA VIDA TRIUNFANTE!!
Então  o  que  podemos  aprender  acerca  deste  modo  que  nos  tornará 
triunfantes?

• Há vários aspectos que podemos aplicar em nossas vidas e ao vivê-
los nos tornaremos triunfantes pelo Poder do Espírito Santo como 
Senhor!

• Para conhecermos como Jesus agia, precisamos ler a sua Palavra, 
principalmente  os  4  evangelhos  que  falam  diretamente  e  com 
riqueza de detalhes sobre a vida de Jesus.

O crente em Cristo Jesus precisa de coragem para mudar os 
seus comportamentos. É preciso lutar contra a carne e se esforçar para ser 
santo como Ele é Santo.

Vamos nos deter apenas em um aspecto do modo de agir do 
Senhor

O MODO DE AGIR DE JESUS FOI DE HUMILHAÇÃO
Jesus  deixou  sua  glória  incomparável  e  humilhou-se  como 

servo sendo obediente até à morte (Fl 2:5-8). Os evangelhos revelam como 
o  Senhor  foi  tratado,  Ele  foi  traído,  levado  à  prisão  (na  casa  do  sumo 
sacerdote), foi alvo de falsos testemunhos, foi condenado, sofreu açoites e 
zombarias, levou uma cruz e foi crucificado junto com outros criminosos, 
(Mt 27:57-61;Mc15:42-47;Lc23:50-56;Jo19:38-42).

E o que poderíamos falar sobre os apóstolos que seguiram seu 
exemplo?  Eles  por  muitas  vezes  foram  humilhados,  estando  certos,  o 
próprio apóstolo Paulo nos relata que foi por diversas vezes perseguido, 
maltratado e até espancado!  (At  8:1;  At  13:50;  2Co 1:10;  2Ts 1:4;  2Tm 
3:11). 

E quanto a nós, será temos o mesmo modo de agir do Senhor?
Será  que  nos  humilhamos  na  presença  Dele  e  o  louvamos 

quando somos perseguidos, ignorados, agredidos?
Ou será que reagimos de maneira que não deixamos o Senhor 

alcançar as vidas ao nosso redor?
Será que nos humilhamos debaixo da potente mão do Senhor e 

aceitamos as provações?
Amados, quando acontecer algo que você sentir-se injustiçado, 

busque a justiça do Senhor e Ele te surpreenderá, O Deus Poderoso está 
conosco, Ele é o Nosso Refúgio! Aleluia!

Versículo  para  decorar:  “Assim  que,  se  alguém  está  em  Cristo,  nova 
criatura é: as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo.” 
II Co 5.17

Reflexão:  Qual  a  sua  disposição  em dar  bom testemunho  para  que  os 
descrentes vejam Cristo em tua vida?
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Lição 9
Alegria e Ânimo (Pra. Régina)

1- Alegria -  Leia Neemias 8:10. A alegria é um sentimento de 
contentamento e satisfação que nos dá força para viver e para enfrentar os 
desafios e dificuldades desta vida. (Provérbios 15:13 e 17:22, salmo 4:7). 
Algumas pessoas já  possuem o dom da alegria,  estão sempre com um 
sorriso nos lábios. Outras pessoas já tem uma tendência a serem muito 
sérias ou até carrancudas. Certamente Jesus conquistou na cruz alegria 
verdadeira para nós. 

Neste  tempo  em  que  vivemos,  a  depressão  é  um  assunto 
comum,  todo  mundo  fala,  muitos  já  tiveram esta  doença  ou  conhecem 
alguém que está depressivo.

Mas o que é a depressão? 
De uma forma simples podemos dizer que é uma tristeza 

profunda que leva a pessoa a uma prostração horrível.  
A  alegria  do  Senhor  em  nós  é  possível  por  causa  da 

presença  do  Espírito  Santo  em nosso  espírito  (Salmo19:8,  Lucas 
1:47). Por isso, o crente não tem motivo para ser mal-humorado.

2-  Ânimo –  Esta  palavra  significa  coragem  ou  também 
disposição de alma ou de espírito. O Senhor, em sua Palavra, mostra 
preocupação com seus servos, dando-lhes uma Palavra de Ânimo, 
como em Josué 1:7, Mateus 9:2, Marcos 6:50. 

Uma pessoa sem ânimo está  incapacitada para realizar 
grandes  coisas  ou  até  mesmo  as  tarefas  mais  simples  como 
trabalhar, ir à igreja, cuidar de si mesmo, cuidar dos filhos, estudar e 
etc. O desânimo é uma arma do diabo para parar muitos crentes. 
Rejeite o desânimo em nome de Jesus. Receba, pela fé, a coragem 
do Senhor para viver e conquistar.

Já  uma pessoa  com ânimo vence  todas  as  barreiras  e 
enfrenta os desafios da vida com esperança, com perseverança, com 
coragem.

Momentos em que mais precisamos de alegria e ânimo:
   a)  Rotina  do  dia  a  dia –  Para  enfrentarmos  esta  rotina 
precisamos nos encher da alegria do Senhor. O próprio Senhor é a nossa 
Alegria (Salmo 43:4-5) e com Ele vencemos todo abatimento e depressão. 
Temos  que  achar  a  alegria  de  buscar  ao  Senhor  (Salmo  122:1).  Se 
tivermos esta alegria, venceremos o desânimo e a rotina da nossa vida não 
será  tão  pesada  e  enjoativa  porque  estaremos  sempre  recebendo  a 
presença do Espírito Santo em nós.

b) Períodos de problemas  - São fases em que se não tivermos 
a alegria e o ânimo do Senhor, correremos o risco de desistir, de "chutar o 
balde",  de  cair  em  tristeza  (depressão).   Mesmo  nestes  momentos, 
precisamos buscar motivos para nos alegrar, nem que seja se alegrar com 
os irmãos (Romanos 12:15).  Quando entregamos algum problema para o 
Senhor e Ele mesmo resolve o problema, nós nos alegramos ao receber a 
vitória. 

Lendo  Romanos  12:12,  vemos  que  se  temos  esperança  no 
Senhor Jesus, podemos ser alegres, porque Ele sempre estará conosco e 
um dia estaremos com Ele eternamente.

c) Conquistas a realizar - Vejamos o caso de Josué. Ele estava 
para  começar  a  conquistar  a  terra  de  Canaã,  mas o  desafio  era  muito 
grande,  então  o  Senhor  diz  a  ele:  "Como  fui  com Moisés,  assim  serei  
contigo; não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo,  
porque tu farás a este povo herdar  a terra que jurei a seus pais lhes daria."  
Josué 1:5-6

Diante dos sonhos e projetos que já sabemos que Deus tem pra 
nós, precisamos nos encher do ânimo e da alegria do Espírito Santo para 
conquistarmos o que Jesus já conquistou por nós  naquela cruz há 2 mil 
anos atrás.

Versículo para decorar: 
"portanto,  não  vos  entristeçais,  porque  a  alegria  do  Senhor  é  a  vossa 
força." Neemias 8:10 b

Reflexão: O que podemos fazer para sermos mais alegres?
Quais as vantagens de uma pessoa que tem a alegria e o ânimo do Senhor?
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Lição 10
 Em Jesus, Andamos no Poder de Deus (Pra. Régina)

            1- Precisamos Compreender o Poder de Deus ! Mc12:24
     a)  O  Nosso  Criador  é  o  Todo-Poderoso!  Ele  Pode  todas  as 
coisas.  Ele  sustenta  o  universo  em  sua  mãos.  Ele  estabeleceu  toda  a 
criação  pelo  seu  Poder  e  o  seu  Poder  mantêm  todas  as  coisas  em 
funcionamento. Leia Is. 40:28
     Jesus,  Filho  de  Deus,  abriu  mão  do  seu  Poder  para  ser 
crucificado, pois, se naquele momento Ele manifestasse o seu Poder, os 
que o crucificavam seriam exterminados apenas com uma palavra.
        b) Nós, nada podemos sem Ele! 
       Leia Isaías 45:9. Muitas pessoas fazem queda de braço com 
Deus porque não entendem a Grandeza do poder de Deus. Mesmo os que 
acham  que  vivem  pela  sua  própria  força,  estão  enganados,  porque  só 
vivem porque Deus dá a vida. Jesus deixou bem claro que sem Ele nada 
podemos realizar (João 15:5).

Quando compreendemos que o nosso Deus é o Todo Poderoso 
e que nós só podemos alcançar grandes vitórias na dependência do Poder 
Dele, nossa vida é mais bem-sucedida. Não basta conhecer as escrituras, 
temos que viver segundo o Poder de Deus, cheios da glória de Deus! É 
viver no sobrenatural, ou seja, além do natural.

c) O que é o Poder de Deus?
        Podemos dizer que o Poder de Deus é a presença de Deus, é o 
sobrenatural de Deus, é o agir Dele por nós. O Poder de Deus é o Espírito 
Santo! É Jesus! I Cor.1:22-24
 O Poder de Deus nos capacita – A presença sobrenatural do 
Espírito  Santo  em  nosso  espírito  no  impulsiona  a  voar  acima  das 
circunstâncias.
 Por isso, o crente Pode enfrentar gigantes, tempestades, faltas, 
enfermidades, perdas e etc. E Pode, em Nome de Jesus, vencer todas elas.

2- O Evangelho de Jesus é Poder de Deus 
Leia  Rom 1:16.  As  Palavras  de  Jesus  são chaves  para  abrir  um Novo 
Caminho para Deus. Cada ensinamento de Jesus, principalmente as suas 
palavras, em Mateus, Marcos, Lucas e João tem o propósito de nos levar a 
uma intimidade e a um conhecimento de Deus tão profundo que passamos 
do viver natural para o viver sobrenatural.

Precisamos  ler,  meditar,  absorver,  beber  destas  Palavras,  comê-las, 
remoê-las,  vivê-las! Só assim, andaremos de Fé em Fé e de Glória em 
Glória. Isto é, andar no Poder de Deus. As Palavras de Deus são Poder na 
vida daquele que busca viver estas Palavras. João 11:40, Se Jesus diz: Se 
creres, verás a Glória de Deus, então nós precisamos ter a ousadia de crer!

3- Viver o impossível por causa do Poder de Deus 
 a) O crente vive por Fé, Fé em Jesus, Poder de Deus.
          A incredulidade precisa ser vencida em nome Jesus! Creia! Leia I 
Cor. 2:5. Em que nos apoiamos? Quais são seus apoios? Se não é Jesus, 
você  pode  viver  de  frustração  em  frustração.  Se  vivemos  apoiados  no 
Poder de Deus, viveremos de vitória em vitória.
           b) O crente renuncia o seu  poder para receber  o poder de  
DEUS. Col. 2:12. O Senhor espera que tenha espaço em nossa vida para 
Ele agir.  

c) No natural, somos fracos, no sobrenatural, somos mais que 
VENCEDORES.  II Cor. 13:4. Se nosso viver for apenas natural, seremos 
iguais  a  todos  que  não  servem  a  Deus.  O  Poder  de  Deus  é  o  nosso 
combustível para andarmos no sobrenatural, para vivermos o impossível.

Versículo para decorar: 
"Porque  para  Deus  não  haverá  impossíveis  em  todas  as  suas 
promessas"Lc 1:37
Reflexão:
1-  Estás  vivendo  no  Poder  de  Deus,  experimentando  milagres  ou  estás 
vivendo na sua força?
Oração:  Pai  celestial,  tem  misericórdia  da  minha  vida,  perdoa-me  toda 
frieza espiritual, perdoa-me por não te buscar até ver o sobrenatural do 
Senhor acontecer na minha vida. Em Nome de Jesus, desperta-me, levanta-
me,  faz-me experimentar  os  impossíveis  do  Senhor  em minha  vida,  em 
minha família,  em meu trabalho,  em minha célula.  Senhor,  abre o meu 
entendimento  para  compreender  um  pouco  mais  o  Teu  Poder,  a  Tua 
Palavra. Abre minha mente, tira a incredulidade, ajuda-me a viver os teus 
propósitos, a tua vontade e as grandes bençãos do Senhor! Te peço estas 
coisas em Nome de Jesus, Amém.                
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Lição 11
Certeza da Salvação – Parte I (Pr. Hélcio)

O objetivo do ensino de hoje é fazer com que todos saibam qual 
é a sua verdadeira situação diante de Deus e depois disso, cada um poderá 
ficar seguro quanto ao seu relacionamento com o Senhor. Vamos examinar 
alguns dos enganos mais comuns sobre a salvação:

1. "Eu creio que existe um Deus"
Como é possível uma pessoa crer em Deus e não ter a salvação?

A princípio, parece ser uma grande coisa admitir a existência de 
Deus, especialmente quando tantos ateus fazem exatamente o contrário. A 
simples conclusão de saber que Deus existe não nos faz estar próximos 
Dele. O problema é o nosso pecado. Admitir mentalmente a existência de 
Deus  não  apaga  nossa  culpa  diante  dele.  Seria  como  acreditar  que  o 
policial  que  nos  pára  por  excesso  de  velocidade  realmente  existe,  mas 
quem pagará a multa? Moral da história: Crer que o policial existe não me 
livra de pagar a multa. Leia: Salmos 14: 1 e Tiago 2: 19

2. "Sou uma boa pessoa"
Por  que  confiar  em  nossa  própria  bondade  não  é  garantia  de  nossa 
inclusão no reino de Deus?

Esta pessoa pensa que; fazer boas obras, manter-se afastada 
de problemas, não ter grandes falhas, que Deus não pode excluí-la de sua 
presença.  Mas  aquele  que  confia  em  sua  própria  bondade  está 
superestimando sua própria justiça e subestimando a santidade de Deus.
Leia: Mateus 5.48; Romanos 3.23; Salmo 50.21

3. "Vou à igreja"
Por que ser religioso não proporciona certeza da salvação?

Tal  pessoa  pensa  que  sua  participação  nas  atividades 
espirituais  indica  que  ela  já  está  incluída  no  reino  de  Deus.  Este 
pensamento,  reduz,  mais  uma  vez,  a  salvação  a  algo  que  podemos 
conquistar  mediante  nossos  próprios  esforços.  Mas  não  é  assim  que  a 
palavra de Deus diz. Leia Ef. 2:8-9, Rm 5:10 

a) "Fui batizado"
Por que uma pessoa pode ser batizada e ainda não ter certeza da  
salvação?

Esta  pessoa  compreende  um pouco  melhor  o  assunto  porque  sabe  da 
necessidade de "algo" para iniciar seu relacionamento com Deus. Nenhum 
versículo da Bíblia sugere que o batismo nas águas, sem fé, é garantia de 
salvação.  Fé e confiança pessoal  são essenciais,  não importa como ou 
quando  a  pessoa  seja  batizada.  Mesmo uma cerimônia  de confirmação 
pode ser realizada por pressão dos pais ou dos amigos sem que, de fato, 
tenha  ocorrido  a  verdadeira  transformação  na  vida  dessa  pessoa.  Por 
exemplo, a aliança simboliza o casamento, mas possuí-la não fará com que 
um casal esteja realmente casado. Há necessidade de algo mais profundo

a."Uma  vez  orei  e  pedi  a  Jesus  que  entrasse  no  meu 
coração"

Como uma pessoa pode aceitar a Jesus em seu coração e ainda não 
ter um relacionamento com Ele?

Talvez  esta  afirmação,  dentre  a  lista  das  falsas  certezas  de 
salvação, seja a verdade mais próxima da realidade. Esta pessoa sabe que 
é necessário nascer de novo. Mas ainda falta alguma coisa. O fato de ter 
orado ou de alguém ter-lhe dito que você é um cristão, não significa que 
realmente o é. Cristãos não são aqueles que sabem o que precisam fazer e 
querem fazê-lo, mas, sim, aqueles que, de fato, nasceram de novo e foram 
perdoados e transformados. Jesus disse que as pessoas podem reagir ao 
evangelho de várias maneiras, mas somente quando há fruto podemos crer 
que há raízes. Marcos 4: 1-20

Nenhuma das afirmações anteriores faz de você um cristão 
autêntico ou poderá lhe dar a certeza da salvação.
  É possível  ter  certeza da salvação? Como saber  se sou um 
cristão autêntico? Leia João 1: 12.

Devemos Receber a Cristo e passarmos a crer em seu nome.  
Repare que "crer" significa depender, confiar, e não simplesmente aceitar  
algo como um fato.     O que Deus faz, segundo esse versículo?
Ele nos torna seus filhos, adotando-nos em sua grande família.
      Ou seja; é necessário:
ARREPENDIMENTO (mudança de rumo)
FÉ (consagração da vida)   
3.  BATISMO (pacto, voto de fidelidade).

Continua na Lição 12.
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Lição 12
Certeza da Salvação – Parte II (Pr. Hélcio)

Testes para ter a certeza da salvação:
As Escrituras nos  submetem a testes  de avaliação  para  que 

busquemos em  nossa  vida  provas  de  que  Deus  tem  cumprido  suas 
promessas em nós. Estes testes não dizem respeito "ao que fazemos”, mas 
são, na verdade, as coisas que o Senhor tem feito em nós.

1. Teste do arrependimento
O que o arrependimento representa para uma pessoa? (Atos 3:19)
A essência do arrependimento é a transformação de mente e coração. A 
convicção constante do pecado e o desejo de mudança indicam a obra do 
Espírito Santo em você e são a prova de que você  pertence ao Senhor. 
Uma pessoa que já tenha experimentado a salvação de sua alma deseja 
sempre  se  afastar  do  pecado;  aquela  que  não  crê,  não  se  importa  ou 
racionaliza os fatos. Uma pessoa salva quer pureza e perdão; o incrédulo 
não  considera  a  culpa  um  problema  muito  grave.  A  pergunta  a  ser 
resppondida é: "Você deu as costas ao pecado  (à desobediência) e está 
indo em direção a Deus (em obediência)? Jamais pergunte a uma pessoa:

"Você tem sido obediente  em tudo?".  Pois  a resposta  nunca 
será  positiva!  Mas  procure  descobrir  o  seguinte  das  pessoas:  A 
desobediência tem lhe causado tristeza? É algo de que você quer libertar-
se?

2. Teste da presença do Espírito Santo
O que o Espírito Santo faz por um cristão? (Romanos 8:15-16)

Este é um teste subjetivo, mas absolutamente bíblico. O Espírito 
Santo nos diz que somos filhos de Deus. Sentimos sua presença e temos 
paz e tranquilidade com respeito à nossa condição espiritual. Há um tipo de 
confiança serena pelo fato de sermos sua propriedade (muito diferente da 
presunção de alguém que ainda não enxergou a gravidade de seu próprio 
pecado). Sentimos que pertencemos a Ele, mesmo quando sabemos que o 
desapontamos.

Leia as seguintes referências:  2 Coríntios 13:5, João 1:  12 e 
Apocalipse 3:20

3. Teste do testemunho
O  que  de  fato  se  pode  dizer  de  alguém  que  tem  um  relacionamento 
autêntico com Cristo?

Sua vida será diferente. Ele passará a viver de maneira mais 
semelhante  a  Cristo.  Não  quer  dizer  que  os  verdadeiros  cristãos  nunca 
pequem (1 João 1 :8). O fato, porém, é que os verdadeiros cristãos vivem 
de maneira diferente e apresentam visível mudança de comportamento, e 
não apenas sentimentos agradáveis.  E esta mudança acontece pouco a 
pouco. A maturidade espiritual passa por diversos níveis, sendo assim, não 
se sinta desanimado se a sua maturidade espiritual ainda não alcançou o 
estágio ao qual podemos chamar de "completo': Mas, caso a sua vida cristã 
ainda não tenha sofrido uma grande transformação, é sinal de que alguma 
coisa está errada.

Que  atitudes  e  comportamento  caracterizam  o  verdadeiro  cristão?  Gál. 
5:22-26

Conclusão - Leia 1 João 5: 11-13. 

O que significa para nós a frase "para que saibais"?
Os  recém-convertidos  têm  dificuldade  em  entender  as 

promessas que lhe foram feitas por se tornarem cristãos, e muitas vezes 
não estão seguras quanto ao perdão de Deus para os seus pecados. Por 
outro lado, os cristãos antigos na fé muitas vezes duvidam de sua salvação 
porque não vivem constantemente de acordo com os preceitos  bíblicos. 
Mas o que Deus deseja é que seus filhos estejam convictos do que foi 
conquistado na cruz e que tomem posse da vida eterna através de Seu 
Filho JESUS CRISTO. "O Espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito  
de que somos filhos de Deus." Rm 8.15

Versículo para decorar: "Porque a Escritura diz: Todo aquele que nele crer 
não será confundido." Rm 10.11

Reflexão: Você avançou no entendimento da certeza da salvação? Se não, 
procure ajuda junto ao seus pastores.
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Lição 13
Novidade de Vida e Vida Abundante (Pr. Inerves)

"De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte;  
para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim 
andemos nós também em novidade de vida. Rm. 6.4. O ladrão não vem 
senão a roubar, a matar e a destruir; eu vim para que tenham vida e a 

tenham com abundância." Jo 10.10
Andar em Novidade de Vida significa viver uma nova vida. Deus 

nos  ensina  na  sua  palavra  que  todo  aquele  que  está  em Cristo,  todo 
aquele que já não vive confiado na sua própria capacidade, mas baseia 
sua vida no Poder de Deus, é uma nova pessoa, uma nova criatura (I Co 
5.17), por causa da presença constante do Espírito Santo em sua vida.

Uma nova criatura é alguém que nasceu de novo.  Conforme 
vimos  anteriormente,  é  alguém  regenerado.  (Jo.  3.6.7).  Alguém 
regenerado deve viver uma vida diferente da vida no mundo, ou seja, os 
pensamentos e as atitudes devem refletir essa mudança (Ef. 4.20-32). 

Quando  Jesus  nos  chamou,  Ele  nos  prometeu  uma  vida 
abundante. Algumas pessoas no ínicio da fé, quando se vêem diante dos 
desafios da vida cristã, costumam dizer “quando eu estava no mundo, a 
vida era mais fácil, eu tinha mais amigos, eu não me sentia tão sozinho”. 
Vemos que essa declaração é falsa e de inspiração demoníaca, pois não 
reflete a vida abundante que Jesus prometeu, pois ninguém pelo Espírito 
Santo poderá afirmar isso, já que é incontável a quantidade de irmãos que 
recebemos  ao  fazermos  parte  do  corpo  de  Cristo.  Todo  crente  deve 
procurar integrar-se cada vez mais à vida da igreja, não somente à igreja 
local, mas a igreja no sentido universal. Onde houver um crente, há um 
irmão, e em Jesus podemos ser amigos.

Uma vida abundante significa  uma vida com esperança,  uma 
vida ativa, não voltada para a satisfação de desejos egoístas e voltados 
apenas para as realizações dessa terra. 

A vida prometida pelo Senhor é uma vida com a qual podemos 
“granjear” outras vidas. Se fomos feitos amigos de Deus, com a nossa nova 
vida podemos fazer mais amigos, tirar das mãos do inimigo pessoas da 
nossa família, da nossa rua, do nosso bairro, do nosso trabalho etc.

A vida que recebemos de Deus nos proporciona autoridade e firmeza de 
caráter.  Nós  antes  éramos  dominados  pelo  pecado,  pela  vontade  dos 
homens e pela vontade do inimigo. Hoje, quando vivemos a nova vida no 
Poder de Jesus Cristo, nós temos autoridade sobre o inimigo (Mc. 16.15-
18; Mt. 10.7-8; Lc.10.17-21; Jo. 10.27-28; Sl. 1.1), não andamos segundo 
o conselho dos ímpios,  não precisamos em momento algum nos sentir 
inúteis,  e o melhor de tudo é que nosso nome está escrito no céu, no 
coração de Deus. 

Mas, como posso viver uma nova vida, se tenho passado por 
várias dificuldades?
 Jesus disse que Ele veio para isso, para que nós tivéssemos 
vida (de verdade) e essa vida fosse abundante. Às vezes passamos por 
várias dificuldades, mas essas dificuldades jamais devem nos tirar a paz 
(Jo 16.33; I Pe. 1.6-11; Tg. 1.2-8). 

Não  abra  mão  dessa  vida,  não  retroceda,  resista  e  siga 
vencendo em nome do Senhor Jesus.

Versículo  para  decorar:  "...no  mundo  tereis  aflições,  mas  tende  bom 
ânimo; eu venci o mundo." João 16.33

Reflexão:
1 – Eu tenho tomado posse da vida abundante com ousadia, ou tenho 
vivido  muito  parecido  com  antes,  sendo  dominado  pelo  complexo  de 
inferioridade, pelo medo, pela tristeza e outras fraquezas?
2 – Eu tenho acreditado na vida abundante de verdade a ponto de oferecê-
la a outros,  ou estou apenas fazendo uma tentativa para mim mesmo, 
esperando que um dia dê certo e aí eu transmita a outros?
Faça uma oração agradecendo a Deus por Ele ter te dado o Espírito Santo, 
e peça para que Ele te ajude a viver a Vida Abundante no Espírito, a nova 
vida.    
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