
Vivendo na Dependência de Deus  

Lição 1 – Aprendendo a Viver pela Fé 
 

ABERTURA: 
A. Se alguém lhe perguntasse: “O que mais agrada a Deus”?                                                  

O que você responderia?  
 

PROPÓSITO:  Aprendermos que se queremos viver na dependência de Deus,                           
                       precisamos ser homens e mulheres de fé.  
 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:  Hebreus 11: 1-16 
 

A. Considere as ações de cada uma das pessoas nomeadas nessa passagem. 
O que o comportamento delas tem em comum? Explique. 

B. Na definição e no propósito da fé dos versos 1 a 6, que verbos descrevem 
a fé? E qual o objetivo desses verbos? 

C. Por que “os antigos” (os fiéis do Velho Testamento) merecem tanta honra? 
(v.1-2) Como você descreveria a fé pela qual eles são honrados? 

D. Qual foi a atitude de Abel que demonstrou uma vida de dependência em 
Deus? (v.4) De que maneira Caim mostrou que não dependia de Deus? 

E. O que Enoque fez para demostrar a sua fé em Deus? E como Deus 
recompensou a sua fé?   

F. O que indica que o comportamento dessas pessoas de Hebreus 11 tenha se 
baseado em algo além de sentimentos (v. 4-5,7-9,11)? 
 

APLICAÇÃO PARA NOSSAS VIDAS: 
A. Se o seu nome aparecesse em Hebreus 11, o que você acha que o escritor 

diria sobre você? 
B. Que mudanças a fé em Deus provocou em sua maneira de viver? Explique. 
C. Você geralmente precisa se sentir cheio de fé para conseguir obedecer e 

colocar sua dependência em Deus? Dê alguns exemplos? 
D. Como sua fé em Deus afeta sua maneira de viver em relação ao mundo? 
E. Nesta passagem, qual ligação você ver entre fé e esperança? Explique.  

 
PONTOS: 

A. Se queremos viver na dependência de Deus, precisamos confiar nele em 
momentos de provas e crises.  

B. Todos estes heróis enfrentaram grades crises e provas. Foram nestes 
momentos que através da fé demonstraram sua dependência em Deus.  
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Lição 2 – Fé é ouvir a voz de Deus e obedecer 
 

ABERTURA: 
A. Qual foi a mudança mais difícil que você teve que fazer em sua vida?  

Explique.  
B. Qual foi a viagem que você fez, que mais marcou sua vida? Explique 

 

PROPÓSITO:  Aprender com Abraão como depender do Deus todo poderoso.   

 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:  HEBREUS 11: 8-19; GÊNESIS 12: 1-4 
 

A. Qual foi a principal razão para Abraão arrumar sua mala e ir para um lugar 
desconhecido? (Hb 11:8) 

B. O que Deus queria de Abrão quando o pediu para sacrificar o seu filho 
Isaque? (Hb 11: 17-19) De que maneira podemos ver na vida de Abrão uma 
dependência em Deus?   

C. Como Abraão sabia que não perderia o seu filho amado? (Hb 11: 18) 
D. Em sua opinião quais os obstáculos que Sara deve que enfrentar? 
E. Como as promessas de Deus poderia cobrir muitas das possíveis perguntas 

de Abraão?  (Gn. 12: 1-3) 
F. Abraão estava disposto a morar em uma “tenta” para preparar uma 

morada no céu para nós. O que você tem feito para prepara uma morada 
para as pessoas que não conhecem Jesus? Explique 

G. Que exemplos da família de Abraão mostram que eles eram dependentes 
e fiéis ao Senhor? (Hb 11:11, 20) 
 

APLICAÇÃO PARA NOSSAS VIDAS: 
1. Em que área de sua vida você precisa aprender a depender de Deus? 

2. Como as promessas de Deus lhe incentiva você a fazer mudanças difícil?  

3. O que você precisa entregar nas mãos de Deus para mostrar que depende 
dele? Explique.     

4. Quão disposto você estaria a fazer uma grande mudança em sua vida, se 
Deus lhe pedisse? 

5. Qual é a lição principal que você tira desta lição para a sua vida? 
 

PONTOS: 
A. Para viver na dependência de Deus precisamos demonstrar nossa fé 

através da obediência ao chamado de Deus. 
B. Abraão estava disposto a abandonar ou entregar qualquer coisa para 

mostrar para Deus o quando ele era dependente do Criado. E você o que 
está disposto a entregar a Deus, para mostra sua dependência nele.  
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Lição 3 – Naamã vencendo o orgulho pela fé 
 

ABERTURA: 
A. Que tipo de atitude das pessoas mostra que elas se impostam com você?  
B. Qual foi o presente que você deixou de receber por causa do seu 

orgulho? Explique 
 

PROPÓSITO:  Aprender que a eficácia de um simples ato de fé em Deus, traz grandes 
mudanças.  

Segundo Reis 5 começa apresentando a personagem principal: “Naamã, 
comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito 
conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria; era ele herói da guerra…”. 

 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:  2 REIS 5: 1-19 
A. Suponha que você é Naamã. Em que ponto dessa história você seria 

tentado a desistir? O que lhe faria continuar? 
B. O que é notável na reação da jovem serva a lepra de Naamã? (v. 2-3) 
C. Qual foi a primeira atitude de Naamã para resolver seu problema? (v.4-6)  
D. Aparentemente quem mostrou mais fé, o rei pagão da Síria ao enviar 

Maamã ou o rei de Israel ao recebe-lo (v.5) 
E. Como o profeta Eliseu se envolveu no problema de Naamã? (v.8-10)   
F. Por que você acha que Naamã ficou relutante em seguir as instruções de 

Eliseu? (v.11-12)    
G. De que maneira os servos de Naamã mostraram sabedoria? (v.13) 
H. Naamã foi curado fisicamente. Que mudança espiritual aconteceu 

consequentemente no seu coração? (v.15) 
 

APLICAÇÃO PARA NOSSAS VIDAS: 
A. Em que área de sua vida você acha que Deus espera que você dê um 

pequeno passo de obediência? Explique. 
B. Em que área de sua vida você precisa da sabedoria dos servos de Naamã? 
C. Qual foi a principal lição desta história que impactou sua vida? Explique. 
D. De que maneira o orgulho pode atrapalha você de viver na dependência de 

Deus? 
 

PONTO: 
Queridos irmãos, a pior lepra de Naamã era seu orgulho. Deus quer fazer 

um milagre em nossas vidas, quer curá-lo completamente também.  
Naamã chegou leproso em Israel e voltou curado! Chegou perdido, e 

voltou salvo; chegou idólatra, e voltou adorando o Deus vivo! 
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Lição 4 – O Perigo da Fé sem Obras 
 

ABERTURA: 
A. Se você mudasse de endereço seus vizinhos sentiriam sua falta? 
B. Você acreditaria numa pessoa que se diz eletricista, mas não consegue 

trocar uma lâmpada?  
 

Propósito: As obras são a expressão da fé do cristão, e não o instrumento para 
salvação.  
 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:  TIAGO 2: 14-26 
A. Em que sentido a fé sem obras é morta? (v.14-17) Descreva algumas 

evidencias de uma fé morta? 
B. Qual deve ser nossa atitude diante de um irmão que tem necessidades 

matérias? (v. 15-16) 
C. Por que as obras são apontadas por Tiago como provas de fé? (v.19) 
D. Que exemplo, Tiago usou para mostrar que apenas crer” não é suficiente 

para a salvação? (v. 19) 
E. Como a fé de Abraão foi aperfeiçoada pelo que ele fez? (v.21-24)  
F. Como a vida de Raabe exemplifica a genuína fé em Deus? (v. 25) 
G. Que similaridades e diferenças existem entre Raabe e Abraão? Por que Tiago 

os usa como exemplos? 
H. Como a analogia final de Tiago no verso 26, resume seu ensino sobre fé e 

obras? 
 

APLICAÇÃO PARA NOSSAS VIDAS: 
 

A. O que você fez (ou está fazendo) para que, fé e atitudes andem juntas em sua 
vida? 

B. Qual a diferença que a fé em Jesus faz na minha vida e na vida das pessoas ao 
meu redor? 

C. Quando sua fé foi provada por Deus? O que aconteceu? 
D. Quais são algumas das áreas onde você precisa expandir suas ações de fé? 
E. De que maneiras você precisa manter em harmonia suas obras com sua fé? 

PONTOS: 
A. O nosso grande desafio é demonstrar nossa fé através de uma vida de 

obediência ao Senhor.  
B. O fato é que a verdadeira fé inevitavelmente produz transformação de vida. 
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Lição 5 – O Alvo da Fé 
ABERTURA: 

A. Alguma vez você falhou em uma tarefa por esta distraído? Explique. 
B. Qual disciplina que seus pais aplicaram teve maior resultado para sua vida? 

Por quê? 
 

Propósito: Eliminar as distrações e se concentrar em Jesus Cristo. 
 

No capítulo onze ele citou os muitos exemplos de fé obediente, ou 
perseverança. Todas aquelas pessoas são testemunhas do fato de que a corrida 
pode ser vencida (12:1). O autor também encoraja seus leitores a “correr a corrida” 
com seus olhos fixos em Jesus, estimulando sua paciência no sofrimento (12:2-3a).           

Os hebreus estavam em perigo de ficarem cansados e desencorajados, 
ainda que não tivessem sofrido tanto como Jesus (12:3-4). 
 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:  HEBREUS 12: 1-13 
A. Ao longo dessa passagem, que atitudes o escritor ressalta que devemos 

tomar em relação ao pecado? 
B. Em que sentido à vida cristã é como uma corrida? 
C. O que significa livrar-se de tudo atrapalha (V. 1)? E correr com perseverança?  
D. De acordo com o escritor, como Jesus suportou a Cruz? O que acontece 

quando seguimos o seu exemplo? (v.2-3) 
E. Como a disciplina de Deus demonstra o seu amor por nós? (v.6)  
F. Por que a ausência da disciplina de Deus é pior do que a presença de seu 

castigo? (v.7-8) 
G. Quais são os alvos e resultado pretendido pela disciplina de Deus? (v.10-11) 
H. Como você é capaz de fortalecer “mãos enfraquecidas e os joelhos 

vacilantes”? (v. 12-13) 
 

APLICAÇÃO PARA NOSSAS VIDAS: 
A. Quais obstáculos e dificuldades aparecem na sua corrida da fé? Por quê? 
B. Qual é o resultado quando fixamos os olhos em Jesus? 
C. Quais são alguns dos benefícios que podemos ganhar ao submeter-se a 

disciplina de Deus? 
D. Quais são alguns dos prejuízos que você pode experimentar ao se recusar a 

aceitar a disciplina de Deus? 
E. Em sua própria experiência, a vida de quais pessoas estimulam a sua fé?  

 

PONTO: 

 Fixe os seus olhos em Jesus, confesse os seus pecados. Peça a ele 
determinação para segui-lo, não importa o preço. 
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Lição 6 – A Fé Que Vence Gigantes 
 

ABERTURA: 
A. Como você se sente quando alguém duvida da sua capacidade de fazer 

alguma coisa? Explique. 
B. Diante dos grandes desafios da vida a sua tendência é desistir ou encarar? 

 

Os filisteus era um povo aguerrido que habitava a planície da costa do Mar 
Mediterrâneo, desde Jope até o sul de Gaza, e dominavam a técnica que permitia 
instrumentalizar o ferro. 
 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:  1 SAMUEL 17: 1-54 
A. O que a armadura e o armamento de Golias revelam sobre ele? (v. 4-7) 
B. Se você fosse um Israelita, de que maneira veria a proposta de Golias? (v.8-10) 
C. Por quanto tempo Golias afrontou o exército de Israel? Qual era seu objetivo 

ao adotar tal estratégia? 
D. Se você não conhecesse esta história, quais as chances de Davi contra esse 

gigante?  
E. O que fez Davi acreditar que ele seria capaz de lutar e vencer o gigante? (v. 25-

27) O que você acha que está em jogo nesta batalha? 
F. Como o Filisteu tratou Davi e que tipos de armas ele usou para enfrentá-lo? 

(vv. 41-45) 
G. O que os versos 45-47, revelam sobre o homem “segundo o coração de Deus”? 
H. Que impacto a ousadia de Davi causou em Golias? (v.48-51) nos homens de 

Israel e  de Judá? (v. 47-52), nos Filisteus? (v. 51-54) e no próprio Davi?   
 

APLICAÇÃO PARA NOSSAS VIDAS: 
A. Como você reage quando suas habilidades são questionadas? Como Davi 

reagiu? 
B. Qual gigante você está enfrentando na sua vida agora? O que você mais 

precisa para vencer este gigante? 
C. Que tipo de arma você pretende usar para vencer suas batalhas depois dessa 

lição? 
D. Das coisas que Davi tinha a seu favor, qual você precisa hoje na sua vida? 

 

PONTOS: 
A. Talvez até agora você tenha confiado só em você e esteja olhando, sem saída, 

para as dificuldades. Hoje Deus te chama a olhar para Ele e confiar somente 
n'Ele, para que a vitória finalmente chegue às suas mãos. 

B. Não importa o tamanho do desafio. O que importa é a fé em Deus que pode 
mim dar a vitória. 
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      Lição 7 – Em Nome de Jesus, a Fé que Pergunta 
 

ABERTURA: 
A. Você diria que é mais fácil para você pedir ao Senhor coisas pequenas ou 

grandes? Por que? 
B. A quem você procura primeiro quando está triste ou sofrendo? Como esta 

pessoa o consola? 
 

Propósito: Analisar o significado e as ocasiões certas para orações em nome de Jesus. 
 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:  JOÃO 16: 16- 28 
 

A. Por que você acha que os discípulos estão tão perturbados? (v.16-18) 
B. Como Jesus reagiu diante da perturbação dos discípulos? (v.19-22) 
C. De que maneira um parto ilustra o que eles estavam prestes a 

experimentar? (v. 20-22) 
D. Que promessas com relação a oração Jesus faz a seus discípulos? (v.23-24)  
E. Por que a alegria é um resultado lógico de pedir em nome de Jesus? (v.24) 
F. O que você acha que Jesus quer dizer com “pedireis em meu nome”? (v.26) 
G. Você acha que os discípulos compreenderam realmente o que Jesus disse 

no versículo 28? Explique.  
H. Como podemos evitar o mau uso do privilégio de pedir em nome de Jesus?  

 

APLICAÇÃO PARA NOSSAS VIDAS: 
 

A. Quais são as coisas que você acredita que Jesus lhe pediria na semana que 
vem? 

B. Que promessa desse estudo deixou uma impressão profunda em você? Por 
que? 

C. Como o sofrimento tem ajudado você a crescer na fé em Deus? 
D. De que maneira a oração tem ajudado você em momentos de sofrimentos? 
E. Como você pode usar essas promessas para fortalecer um amigo que 

passa por tribulações?  
 

PONTOS: 
A. Jesus queria que os discípulos estivessem preparados para as intensas 

batalhas que iriam enfrentar.  
B. Com certeza, as palavras do Salvador servem para os mesmos propósitos 

em nossas vidas, à medida que nos preparam para aquilo que viermos 
enfrentar amanhã. Lembre-se de pedir em nome de Jesus. 
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Lição 8 – A Recompensa da Fé 
 

ABERTURA: 
A. Se você pudesse escrever o seu próprio epitáfio (um ditado que resume a 

vida da pessoa falecida), o que ele diria sobre sua fé?  
 

Propósito: Obter a esperança de que como Cristo foi até o fim da vida de Paulo, 
será também com você. 
 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:  2 TIMÓTEO 4: 6-18 
A. Quais pistas você percebe de que estas são as últimas palavras de Paulo a 

Timóteo? 
B. Quais são as três afirmações que Paulo faz no verso 7, e qual o seu 

entendimento destas declarações?  
1. “O bom combate” A vida cristã não é um jogo nem uma festa é um combate. 

Os fracos que entram nesta arena ficam fortes.  
2. “Completou a carreira” É fácil começar, mas é preciso ter um caráter 

semelhante ao de Cristo para desenvolver consistência e concluir. 
3. “guardou a fé” Paulo havia guardado a fé e havia sido guardado pela fé 

C. Quais era as circunstâncias de Paulo em Roma? (4:6,10-11) 

D. Como os pedidos de Paulo a Timóteo demonstram sua esperança de 
um ministério continuado? (v. 11,13) 

E. Que emoções – boas e ruins aparecem no relato de Paulo sobre seus vários 
relacionamentos? (v. 9-16) 

F. De que maneiras as pessoas falharam com Paulo? (v. 10,14-16) 
G. Como o Senhor ajudou Paulo, nos momentos em que pessoas falharam 

com ele? (v.17) 
H. Qual foi a finalidade de Deus em preservar a vida de Paulo? (v. 17-18) Qual 

é a última esperança de Paulo? 
 

APLICAÇÃO PARA NOSSAS VIDAS: 
A. Como o Senhor lhe ajudou quando as pessoas falharam com você? 
B. Segundo o verso 8, quando estará disponível a recompensa do cristão? 
A. Como a fé e a esperança de Paulo, mesmo diante de sofrimento, inspira você? 
B. Fale de que maneiras esta série de estudos ajudou sua fé ser mais 

consistente? Explique. 
 

PONTO:  A fé de Timóteo em Cristo fez com que Paulo lhe mostrasse mais um 
motivo para cumprir seu ministério: a confiança que Paulo tinha de ser 
recompensado. Essa mesma recompensa está disponível a todos que seguem a 
carreira da fé que Paulo seguiu! 

    


