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Minha Maturidade - Parte 1 

 

 

O Propósito Deste Seminário  
 
     Que bom que decidiram vir! Essa é a segunda etapa de quatro seminários básicos da 
igreja de Cristo no Centro. Para participar neste seminário você deveria ter passado pelo 
primeiro seminário chamado, “Sou Membro”. 
 

“. . .Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas                     
maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus.” 

Colossenses 4:12 
 

“Para que não sejamos mais crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas,                
nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de 
homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo 

naquele que é a cabeça, Cristo.”  Efésios 4:14-15 

 
 

O FOCO DESTE SEMINÁRIO 

 
         Nós focalizaremos em quatro hábitos que todo cristão precisa desenvolver para 
amadurecer no Espírito. Nós vamos nos equipar: 
 

 Preparar você com as ferramentas para adquirir os hábitos da maturidade. 
 Falar detalhadamente sobre essas ferramentas que vão dar continuidade nestes hábitos. 

 
 

O QUE É MATURIDADE? 

 
 “Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e 
cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo”, Efésios 4:13. 

 
Maturidade espiritual é ______________________________________ 

 
 “Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes             

à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.”               
Romanos 8:29. 
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ALGUNS FATOS SOBRE A MATURIDADE ESPIRITUAL 
 

 
1.  NÃO É AUTOMÁTICO 

 
“De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que         

lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de 
leite, e não de alimento sólido! Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem 

experiência no ensino da justiça.” Hebreus 5:12-13. 
 

 
2.  É UM PROCESSO 
 

“Entendei, ó simples, a prudência; e vós, néscios, entendei a sabedoria.” Provérbios 8:5 
 

“Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.           
A ele seja a glória, agora e para sempre! Amém.” II Pedro 3:18 

 

Não há como dar um jeito! 
  

 
3.  EXIGE DISCIPLINA 
 

“Rejeite, porém, as fábulas profanas de velhas e exercite-se na piedade.”  I Timóteo 4:7 
 

 
 

VAMOS ENTENDER O QUE É SER DISCÍPULO 
 

   1.   Irmãos maduros são________________________________________ 
 
   2.   Eu não posso ser discípulo se não____________________________ 
 
   3.   Por mais que me discipline, _________________________________ 
 
   4.   A marca de um discípulo é__________________________________ 
 

“E aquele que não carrega sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo.”  
        Lucas 14:27 

 
   5.   Com que frequência devo fazer isto?_________________________ 
 

“Jesus dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo,                             
tome diariamente a sua cruz e siga-me.” Lucas 9:23  

 
   6.   O que faço se eu carregar  a minha cruz? 
 
          _______________________ dar a Cristo primazia em minha vida. Página 3 
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QUATRO HÁBITOS DE UM DISCÍPULO 
 

COMO EU CONSIGO SER UM DISCÍPULO CADA VEZ MAIS MADURO?  
 
 

Desenvolvendo ___________________________________________________ 
 

“Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com                       
suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento,               

à imagem do seu Criador.” Colossenses 3:9-10 
 
 
 1.   TEMPO COM A PALAVRA DE  DEUS 
 

“Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na               
minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade,                         

e a verdade os libertará.” João 8:31-32 
 
 
 2.   ORAÇÃO 
 

“Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês,                 
pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de                 

vocês darem muito fruto; e assim serão meus discípulos.” João 15:7-8 
 
 
 3.   COMPROMISSO COM MEU DINHEIRO 
 

“Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui não                         
pode ser meu discípulo.” Lucas 14:33 

 
 4.   COMUNHÃO COM AMBOS, DEUS E SEU POVO 
 

“Um novo mandamento lhes dou: Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês                 
devem amar-se uns aos outros. Com isto todos saberão que vocês são meus discípulos,            

se vocês se amarem uns aos outros.” João 13:34-35 
 

“Navegamos de Filipos, após a festa dos pães sem fermento, e cinco dias depois                    
nos reunimos com os outros em Trôade, onde ficamos sete dias. No primeiro dia da                  
semana reunimo-nos para partir o pão, e Paulo no dia seguinte, continuou falando                 

até à meia-noite.” Atos 20:6-7 
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A CRUZ DO DISCÍPULO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFERTA COMUNHÃO

Lucas 14:33      Lucas 14:27                        João 13:34-35

  Mat.  7:7-8

João 8:31-32

CRISTO

Atos 20:6-7
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    O Sentido da Palavra “Hábito” conforme o dicionário Aurélio. 
 

 “Disposição duradoura adquirida pela repetição frequente de um ato.” 
 “Um costume” 
 “Uma disposição estabelecida de caráter” 

 

 
 Um Poema 

 Semear um pensamento, recolhe uma ação 
 Semear uma ação, recolhe um hábito 
 Semear um hábito, recolhe um caráter 
 Semear um caráter, recolhe um destino. 

 
 

Esboço do Seminário 
  

    Primeira Sessão 
 

 Introdução: Maturidade Espiritual e os seus hábitos. 
 

 Como aproveitar o que está escrito na sua Bíblia 
 

 Os hábitos necessários para andar (estar) diariamente com Deus   
 

 

    Segunda Sessão 
 

 O hábito de Oração-Falando com Deus 
 

 O hábito de Dar oferta a Deus no Velho Testamento e no Novo Testamento 
 

 O hábito de Comunhão: se sentindo bem na família de Deus 
 

 Como pode começar e manter os bons hábitos 
 
 

 

O OBJETIVO DESTE SEMINÁRIO 
 

Que eu vou _______________________ aos hábitos necessários para continuar meu 
amadurecimento espiritual. 

 

“Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como              
vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade               

que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade.” 
Romanos 6:19  
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Como Aproveitar o que  

Está Escrito na Sua Bíblia  
 

 
“Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a                      

repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o                   
homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra.”  

 

II Timóteo 3:16-17 
 

.    .    .  

 
  I.   Como Ouvir a Palavra de Deus 
 

“Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem                                                                
é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos 10:17 

 
Hoje, com a tecnologia, existem muitas maneiras de ouvir a Palavra de Deus: 
  

 A Bíblia em CD ou MP3; 
 O Culto / Estudos Bíblicos / Sermões em vídeos no Youtube; 
 Aplicativos no celular... 

 
   
      A.   O PROBLEMA:   ESQUECEMOS ________%  DO QUE OUVIMOS APÓS 72 HORAS. 
 
      B.    A QUESTÃO:  COMO PODEMOS APROVEITAR MELHOR O QUE TEMOS OUVIDO? 
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1 Mateus 1-9 11 João 1-7 21 I Coríntios 10-16 

2 Mateus 10-15 12 João 8-13 22 II Coríntios 1-13 

3 Mateus 16-22 13 João 14-21 23 Gálatas e Efésios 

4 Mateus 23-28 14 Atos 1-7 24 Filipenses a II Tessalonicenses 
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10 Lucas 19-24 20 I Coríntios 1-9 30 Apocalipse12-22 
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1.   Esteja pronto para escutar a palavra de Deus. 
 

“Outra ainda caiu em boa terra. Cresceu e deu boa colheita, a cem por um.                                                     
Tendo dito isso, exclamou: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça.” Lucas 8:8 

 
 2.   Corrija atitudes que obstruem você de ouvir a Deus. 

 

  “Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo.” Lucas 8:18 
 

 A Mente Fechada: Será que medo, orgulho, ou até amargura não me deixam ouvir  a                  
palavra de Deus? 

 

 A Mente Superficial: Será que estou levando a sér io a ideia de ouvir  a Palavra de Deus?  
 

 A Mente Preocupada: Será que estou muito ocupado com outras coisas e não posso me 
concentrar no que Deus tem falado? 

 
 
 3.   Confesse agora o pecado na sua vida. 

“Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que tanto prevalece, e aceitem                             
humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los.” Tiago 1:21 

 
 4.   Anote o que ouvir 

“Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido,                                                        
para que jamais nos desviemos.” Hebreus 2:1 

 
Guarde Tudo Num Caderno Espiritual  

 
 5.   Tem que haver ação conforme o que ouviu! 

“Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos.”  Tiago 1:22 

“Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, e persevera na prática dessa 
lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será bem-aventurado naquilo que fizer.” Tiago 1:25 

 
 

 

II. Como Ler a Palavra de Deus 

  “Bem-aventurado aquele que lê as palavras desta profecia e aqueles que ouvem  
            e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo.” Apocalipse 1:3 
 

    Com que frequência devo ler a Palavra de Deus?  _________________________________ 

 
 SUGESTÕES 

 Ler sistematicamente; 
 Ler numa Bíblia sem anotações; 
 Ler várias versões; 
 Para ler pegue uma versão moderna que seja fácil de ler; 
 Leia a Bíblia em voz alta, mas com volume baixinho; 
 Sublinhar ou colorir versos chaves; 
 Escolha um plano e fique firme. 

 
Se eu ler _______ minutos por dia, posso ler a Bíblia inteira num só ano. 
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III.  Como Estudar a Palavra de Deus 
 
 

“Os bereanos eram de caráter mais nobre do que os tessalonicenses, pois receberam a 
mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo           

era assim mesmo.”  Atos 17:11 
 

“Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, 
 que maneja corretamente a palavra da verdade.” II Timóteo 2:15 

 
 

 A diferença entre ler e estudar a Bíblia é ______________________ quando ler. 
 

 O segredo de estudo Bíblico é saber como _______________________________. 

 
 

Há seis perguntas básicas que devem ser feitas: 
 
 1.   ____________________________________________________________________ 
 
 2.   ____________________________________________________________________ 
 
 3.   ____________________________________________________________________ 
 
 4.   ____________________________________________________________________ 
 
 5.   ____________________________________________________________________ 
 
 6.   ____________________________________________________________________ 
 
 
 

RECURSOS SUGERIDOS PARA ESTUDAR A BÍBLIA 
 

 Uma Chave Bíblica para achar palavras específicas. 
 Um curso chamado 12 maneiras de estudar a Bíblia (será oferecido pela igreja). 

 
 Bíblias para o estudante: 

    Bíblia com referências Thompson 
    Uma Versão Revista e Atualizada 
    Uma Versão NVI (usada neste estudo) 
    Uma Versão Nova Tradução da Linguagem de Hoje (para ler ocasionalmente) 
 

 Estudos Intensivos que são oferecidos pela congregação em Cur itiba e outras cidades;  
   Cursos Bíblicos Intensivos 

    Cursos Bíblicos por Correspondência e Pessoais 
    Congressos e Retiros Espirituais 
 

 A Biblioteca da Igreja tem livros sobre assuntos associados com a Bíblia. São úteis quando você quer 
saber sobre um assunto específico (fale com o secretário). Alguns livros podem ser emprestados, 
outros apenas usados para pesquisa na Biblioteca. 
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IV.  Como Memorizar a Palavra de Deus 

 

“Guarda os meus mandamentos e vive; e a minha lei, como a menina dos teus olhos. Ata-os aos 
dedos, escreve-os na tábua do teu coração”, Provérbios 7:2-3. 

 
 

QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS DE MEMORIZAR A PALAVRA DE DEUS? 
 

 A.  Ajuda-me a resistir a tentação. 
     “Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti.” Salmos 119:11 
 

 B.  Ajuda-me a tomar decisões sábias. 
    “Lâmpada para  os meus  pés é a tua palavra, e  luz  para  os  meus  caminhos.” Salmos 119:105 
 
 C.  Nos momentos difíceis e de stress me fortalece. 

“Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar.                                              
O que me consola na minha angústia é isto: que a tua palavra me vivifica.” Salmos 119:49-50 

 
 D.  Ajuda me dando conforto quando estou triste. 
     “Achadas as tuas palavras, logo as comi; as tuas palavras me foram gozo e alegria  
                  para o coração. . .” Jeremias 15:16 
 
 E.  Ajuda me a falar aos outros a respeito de Cristo. 
                 “Antes, santifiquem a Cristo como Senhor em seus corações. Estejam sempre preparados para 
      responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês.” I Pedro 3:15 
 
 

QUANDO POSSO MEMORIZAR A PALAVRA DE DEUS? 
 

 Durante meu estudo Bíblico diário; 

 Enquanto faço exercício; 

 Enquanto fico na fila ou na sala de espera; 

 Quando vou dormir. 
 
 
  COMO CONSIGO MEMORIZAR UM VERSÍCULO? 
 

 1.      Escolho um versículo que mexa comigo. 

 2.      Falo em voz alta baixinha a referência antes e depois do versículo. 

 3.      Leio muitas vezes em voz alta baixinha para gravá-lo na mente.  

 4.      Quebro o versículo em frases naturais. 

 5.      Enfatizo as palavras chaves quando estou gravando o versículo. 

 6.      Escrevo o versículo e apago uma palavra cada vez. 

 7.      Escrevo numa ficha o versículo que quero memorizar. 

 8.      Carrego comigo alguma fichas para praticar. 

 9.      Coloco as fichas em lugares óbvios onde posso ver com frequência. 

 10.    Sempre memorizo o versículo perfeitamente, palavra por palavra. 

 11.    Faço cântico do versículo. 

 12.    Acho outro para me ajudar. 
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    Sugestão: Para começar memor ize 2 versículos por semana. 
 
     HÁ TRÊS CHAVES QUE FACILITAM A MEMORIZAÇÃO 
 

 1.  ____________________________________ 
 2.  ____________________________________ 
 3.  ____________________________________ 
 
            Lembre-se que ________________________________________________________. 
 
“Para mim vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata.” Salmos 119:72 

 
MEMORIZAÇÃO DAS ESCRITURAS 

 

 Os versículos escolhidos aí sugerem um equilíbrio ao decorar as escrituras. Os versículos aqui são 
versículos pilares da vida cristã e crescimento espiritual. Essa lista é um ponto de partida, uma ferramenta 
para ajudar nos a entender a importância de decorar versículos chaves. 
 

 Praticar a nova vida .... 

 Cristo é o centro .............. II Coríntios 5:17; Gálatas 2:20 

 Obediência ao Cristo ....... Romanos 12:1; João 14:21 

 A Palavra de Deus ........... II Timóteo 3:16,17; Josué 1:8 

 Oração ............................. Mateus 7:7-8; Filipenses 4:6-7 

 Amizade/Comunhão ....... Mateus 18:20; Hebreus 10:24,25 

 Evangelizar ..................... Mateus 4:19,20; Romanos 1:16 
 
 Proclamar Jesus .... 

 Todos têm pecado ........................... Romanos 3:23; Isaias 53:6 

 Resultado do pecado ....................... Romanos 6:23; Hebreus 9:27 

 Cristo pagou o preço ....................... Romanos 5:8; I Pedro 3:18 

 Salvação é pela graça ...................... Efésios 2:8-10; Tito 3:5 

 Tem que receber e seguir Jesus ....... João 1:12,13 

 Tem de ser submergido em Cristo ... Gálatas 3:26-27 

 Estamos seguros em Cristo .............. I João 5:13; João 5:24 
 
 Dependência nos recursos de Deus .... 

 Seu Espírito .................... I Cor. 3:16; Efésios 3:17 

 Seu poder ........................ Isaías 41:10; Filipenses 4:13 

 Sua fidelidade ................. Lamentações 3:22-23; Números 23:19 

 Sua paz ............................ Isaías 26:3; I Pedro 5:7 

 Sua riqueza ...................... Romanos 8:32; Filipenses 4:19 

 Seu socorro na tentação ... Hebreus 2:18; Salmo 119:9, 11 
 

 Ser Discípulo de Cristo .... 

 Jesus tem o primeiro lugar na vida .. Mateus 6:33; Lucas 9:23 

 Somos separados do mundo ............ I João 2:15-16; Romanos 12:2 

 Constância é importante .................. I Coríntios 15:58; Hebreus 12:3 

 Servir aos outros .............................. Marcos 10:45; II Coríntios 4:5 

 Dar com liberalidade ....................... Provérbios 3:9-10; II Coríntios 9:6-7 

 Desenvolver uma visão mundial ..... Atos 1:8; Mateus 28:19-20 
 
 Tornar-se mais como Cristo .... 

 Em Amor ........................ João 13:34-15; I João 3:18 

 Em humildade ................ Filipenses 2:3-4; I Pedro 5:5-6 

 Em pureza ...................... Efésios 5:3; I Pedro 2:11 

 Em honestidade .............. Levítico 19:11; Atos 24:16 

 Na fé ............................... Hebreus 11:6; Romanos 4:20-21 

 Nas boas obras ............... Gálatas 6:9-10; Mateus 5:16 
Página 11 
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V.  Como Meditar na Palavra de Deus  
 

“Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho                                
dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor,                

e na sua lei medita de dia e de noite.” Salmo 1:1-2 
 
   Meditação é _________________________ a respeito de um versículo ou passagem para  
   descobrir como aplicar a sua verdade na minha vida. 

 
POR QUE MEDITAR NAS ESCRITURAS? 

 

     A.  É a chave de ser mais como Cristo. 
 

“Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração,   porque   dele  procedem as    
  fontes  da vida.” Provérbios 4:23 

 
 “Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua  

             mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e  
             perfeita vontade de Deus.” Romanos 12:2 

 
“Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era,       

 deve tornar-se ‘louco’ para que se torne sábio.” I Coríntios 3:18 

 
     B.   É a chave de orações respondidas. 
 

“Peçam, e lhes será dado; busquem, e encontrarão; batam, e a porta lhes será aberta. Pois todo o 
que pede, recebe; o que busca, encontra; e àquele que bate, a porta será aberta.” Mateus 7:7-8 

 
     C.   É a chave de sucesso. 
 

“Não cesses de falar deste Livro da Lei; antes, medita nele dia e noite, para que tenhas                    
cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito; então, farás prosperar o teu caminho                

e serás bem-sucedido.” Josué 1:8 
 

 
 
SEIS MANEIRAS DE MEDITAR NUM VERSÍCULO 

 
 1.    Figurar mentalmente ... tente ver a cena na sua mente. 

 2.    Recitar ........................... leia o versículo em voz alta. 

 3.    Traduzir Livremente ... reescrever o versículo com suas próprias palavras. 

 4.    Pessoalizar .................... repor os pronomes ou as pessoas no versículo com seu nome. 

 5.    Orar .............................. faça o versículo numa oração. 

 6.    Investigar ...................... faça as seguintes perguntas a respeito do versículo: 
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VI.  Como Aplicar a Palavra De Deus À MinhaVida 
 

“Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos.” Tiago 1:22 
           

“Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os                    
outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no Reino dos céus; mas todo aquele que praticar e 

ensinar estes mandamentos será chamado grande no Reino dos céus.” Mateus 5:19 

          
Como Aplicar as Escrituras 

 
    Tem que construir uma ponte: 
 
 
 

 
 
 

 
 Primeiro Pergunte:  

  O que significava para os ouvintes originais? 
 

  Segundo Pergunte: 
  Qual é o princípio eterno ensinado no versículo? 
 

  Terceiro Pergunte: 
  Onde ou como posso praticar esse princípio? 
 
 

   Assim escreva uma frase que descreve como você vai aplicar essa verdade. 

 
   A maioria das aplicações focalizarão num dos três______________________________________: 
        Com Deus    Comigo   Com os outros 

 
QUATRO MARCAS DE UMA BOA APLICAÇÃO: 

 1.   É _______________________________________________________ 

 2.   É _______________________________________________________ 

 3.   É _______________________________________________________ 

 4.   É _______________________________________________________ 

 
“Agora que vocês sabem estas coisas, serão bem-aventurados se as  praticarem. João 13:17 
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Minha Maturidade - Parte 2 

 

Criando o Hábito de Ter 
Tempo Diário com Deus 

 
 

“Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, e 
persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será 

bem-aventurado naquilo que fizer.” Tiago 1:25 
           
 
 
 
 
 
 

 
 

Como Criar Tempo Diário com Deus 
 

DEFINIÇÃO:  “Tempo diário com Deus”, é um momento diário que podemos estar sós 
com Deus para que conheçamos mais a Ele através de estudo Bíblico e oração. 

 
 

I.  A Importância De Tempo Diário Com Deus 
 

Esse tempo diário deveria ser primordial por pelo menos 5 razões: 
 

 A.  Fomos ___________________ para ter  comunhão com Deus. 
  

      “Criou Deus, pois, o  homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou . . .                                             
formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida . . . 
           Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia.” 

          Gênesis 1:27; 2:7; 3:8 
 

          Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei 
com ele, e ele comigo.” Apocalipse 3:20  
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  B.  Jesus tinha que ______________ para possibilitar  esse relacionamento entre nós e Deus.  
 

     “Pois nós somos cooperadores de Deus; vocês são lavoura de Deus                                                               
e edifício de Deus.” I Coríntios 3:9 

 
  C.  Tempo diár io com Deus foi a _____________________ pelo qual Jesus levou a vida. 

 

       “De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi  
                   para um lugar deserto, e ali orava.” Marcos 1:35 (Lucas 5:16; 22:39-41) 

 
 D.  Todos que tem sido efetivos em _____________________ mantiveram este hábito. 
 

  Alguns exemplos são: Abraão, Davi, Daniel, Paulo, etc. 

 
 E.  Ninguém consegue ser  um cr istão ___________________ sem ter  um tempo diár io  
                  com Deus. 
  

“Jesus respondeu: Está escrito: ‘Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra  que 
procede da boca de Deus’.” Mateus 4:4 

 

“Do mandamento de seus lábios nunca me apartei, escondi no meu íntimo as palavras da 
sua boca.” Jó 23:12 

 

“De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a 
tua palavra.” Salmos 119:9 

 
 
 
 

II.  O Propósito de um Tempo Diário com Deus 
 
 A.   Damos ________________________ a Deus. 

“Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da  
  santidade”, Salmo 29:2. 

 
“Em toda a obra que começou no serviço da Casa de Deus, na lei e nos mandamentos,   
  para buscar a seu Deus, de todo o coração o fez e prosperou”, II Crônicas 31:21. 

 
 B.   Recebemos _____________________ de Deus. 

“Faze‑me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina‑me as tuas veredas", Salmos 25:4. 

 
Verifique o seu caminho: “Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos 
Provérbios 4:26. 

 
“Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas”,  
  Provérbios 3:6. 

 
Compromete seu dia ao Senhor: “Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o  
                                                             mais ele fará”, Salmos 37:5. 

 
 
 C.  Para  ________________________ estar  mais com Deus. 
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  “Agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração.” Salmo 37:4. 
 

        “Tu me farás ver os caminhos da vida; na tua presença há plenitude de alegria, na tua 
                   destra, delícias perpetuamente.” Salmos 16:11. 
 
   Um Fato:  Conhecendo Cristo cada vez melhor, mais _______________ tenho. 

 
  O objetivo de ter um tempo diário com Deus não é para estudar sobre  Jesus, mas é para  passar 

tempo com Jesus. 

 
 D.  Para ter  mais___________________________ de DEUS. 
 
 “Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a  piedade, 

por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. 
Por intermédio destas ele nos deu as suas grandiosas e  preciosas promessas, para que por 
elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no 
mundo, causada pela cobiça”,  II Pedro 1:3-4. 

 
       “Vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns e sem  instrução, 

ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus, 
                   Atos 4:13. 

   
 
 

III.  Como Posso Começar a Ter um Tempo Diário com Deus  
 

 ESCOLHA UM HORÁRIO ESPECÍFICO 
  
  O melhor horário para mim é. . .? ___________________________ 
 
  Razões para considerar o horário de manha antes da hora do expediente: 
 
        1.  Exemplos bíblicos (Abraão, Jacó, Moisés, Ana, Jó, Ezequias, Davi, Daniel, Jesus, etc.) 
 
        2.  Parece muito lógico começar o dia com estudo e oração. 
 

“A hora certa de afinar o instrumento seria antes do concerto, não depois de terminá-lo.” 
 
        3.  Dá a ideia de se ter como prioridade seu encontro com Deus (dando para Deus a primeira  
       parte do seu dia). 
                    
                   4.  É provável que esteja mais descansado, menos preocupado sobre as coisas, e com certeza  
       é mais quieto cedo de manhã. 
                     

 INDEPENDENTE DO HORÁRIO QUE VOCÊ  

                               DETERMINA, ______________________. 
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IV.  Quanto Tempo Devo Dedicar ao “Tempo Diário com Deus”? 
 

     3  Sugestões 
 

 Comece com 15 minutos e deixe crescer. 
 Não fique olhando para o relógio. 
 Dê ênfase em qualidade e não quantidade.  

 
 
 A.   ESCOLHA UM LUGAR ESPECÍFICO. 
  
     “Como de costume, Jesus saiu para o Monte das Oliveiras. . .  
   ajoelhou-se e começou a orar. . .”  Lucas 22:39-41 
 
      O ponto importante é: _____________________________________________ 

  
“De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi   
    para um lugar deserto, e ali orava”, Marcos 1:35. 

 
B.   VAI  PRECISAR DE ALGUMAS FERRAMENTAS. 

  
  1.  Uma Bíblia legível. 
  2.  Um caderno onde possa anotar o que Deus ensina para você naquele dia. 
  3.  Um hinário se gostaria de cantar. 
  
 C.   COMECE COM A ATITUDE CORRETA. 
   
       ____________________________________________________ 
 

“Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus; sou exaltado entre as nações,  
                       sou exaltado na terra”,  Salmos 46:10. 

 
       ____________________________________________________ 
  
                   “Desvenda os meus  olhos, para que  eu contemple as maravilhas da tua  lei”,          
                           Salmos 119:18. 
 
       ____________________________________________________ 
 

 “Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus  
   ou se falo por mim mesmo”,  João 7:17. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Página 17 



 

 

     C.C.C.  -  Módulo 2  -  Minha Maturidade      Igreja de Cristo em Curitiba 

 D.   SIGA UM PLANO SIMPLES. 
  
 
 

“QUINZE MINUTOS COM DEUS” 

Um plano simples para ajudá-lo começar 

 
 

          ______________________________________________ (1 minuto)   
          Fique quieto! Prepare o seu coração! Respire fundo e espere a Deus. 
 
 

          ______________________________________________ (4 minutos) 
          Veja página 10 sobre, “Como ler a palavra de Deus” 
 

    a.   Comece ler  onde deixou de ler  o dia anter ior .   
    b.   Aí, pare e pense sobre como aplicar  aquilo na sua vida. 

 
 

          ______________________________________________ (4 minutos) 
          Veja página 17 sobre, “Como meditar na palavra de Deus”. 
 
 

Pode usar o método C.A.M.P.O.S. de C.A.F.E. , ou as outras seis maneiras de meditar.  
Medite no que a passagem diz para a sua vida. Escreva seus pensamentos  no caderno.  

É bom lembrar que a memorização faz parte da meditação.  
 
 

          ______________________________________________ (2 minutos) 
          Veja a página 19 que descreve, “Como aplicar a palavra de Deus”. 
 
   Escreva uma frase de aplicação sobre algo que seja: 

   1.  Prático 
   2.  Praticável 
   3.  Pode ser medido 
 
  

          ___________________________________________(4 minutos) 
          Veja a página 30 e diante que descreve, “O hábito de oração”. 
 

Sempre termina seu “Tempo Diário Com Deus” falando com Deus sobre as coisas                                       
que Deus mostrou e não esqueça da lista de necessidades suas e dos seus irmãos. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Página 18 



 

 

     C.C.C.  -  Módulo 2  -  Minha Maturidade      Igreja de Cristo em Curitiba 

 

V.  Como Superar os Obstáculos do Seu “Tempo Diário com Deus” 

 
 A.  O OBSTÁCULO DA “ FALTA DE DISCIPLINA.” 

O primeiro obstáculo você vai encarar no momento em que  acordar para ter seu primeiro 
“Tempo diário com Deus”. Tem que perguntar a si mesmo, “Vou sair da cama?” 
 

       Sugestões 
 

1.  Vai para a cama__________________________. 
 

2.  Sai da cama   __________________________. 
 

3.  Esteja consciente dos _________________ com “Tempo diário com Deus”. 
 

4.  Vai para a cama pensando_________________. 

  
 B.  O OBSTÁCULO DE “DISTRAÇÕES.” 

Satanás vai tentar fazer qualquer coisa para tirar você do seu “Tempo diário com Deus”. 
 

       Sugestões 
 

1.  Saia da ____________________. 
 

2.  Fique completamente ______________________. 
 

3.  Leia, medite, e ______ durante seu “Tempo diário com Deus”. 
 

4.  Anote seus pensamentos num____________________. 

 
 C.  O OBSTÁCULO DA “MONOTONIA.” 

Haverá dias em que você vai sentir que não está ganhando nada com seu “Tempo diário com 
Deus”. 

 

  Nunca julgue seu “Tempo diário com Deus” pelos seus_____________. 
 

AS POSSÍVEIS CAUSAS DA MONOTONIA ESPIRITUAL      
 

1.  Sua condição física. 
2.  Sua desobediência a Deus. 
3.  Andando depressa pelo seu “Tempo diário com Deus”. 
4.  Estando numa rotina. 
5.  Não estando divulgando aos outros o que entendeu do seu “Tempo  
      diário com Deus”. 

 
 D.   O OBSTÁCULO DE “FALTA DE  DILIGÊNCIA.” 
 

A maior dificuldade em manter seu “Tempo diário com Deus”, será constância. Pode crer 
que Satanás vai brigar com você neste ponto mais do que os outros. 

 
          Sugestões 

 

1.  Prometa a Deus que vai ter seu “Tempo diário com Deus”. 
2.  Coloque na sua agenda o horário determinado. 
3.  Se prepare porque Satanás vai te dar muitas desculpas. 
4.  Deixe a sua Bíblia aberta, na noite anterior, a passagem que  
     vai ler no próximo dia.    
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O que faço se eu não conseguir tirar meu “Tempo diário com Deus” naquele dia? 
 

   Não _________________________________________ 
 
   Não _________________________________________ 
 
   Não _________________________________________ 
 
 Leva ______ semanas para se familiarizar com qualquer nova tarefa. 
  

 Leva mais_______ semanas antes que aquela tarefa se torna um hábito confortável a fazer. 
 
          “E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos”, 
 Gálatas 6:9 

 
 
 

Uma oração para se comprometer a ter seu “tempo diário com Deus” 
 

“Meu Pai que está nos céus, conheço o fato que fui criado para ter comunhão 
contigo. Muito obrigado por esta oportunidade através de Jesus e sua morte. Eu 

sei que comunhão diária com O Senhor tem primazia na minha vida. Neste 
momento gostaria de me comprometer a passar pelo menos um período de tempo 

cada dia meditando na sua palavra e orando ao Senhor. Acredito no seu poder para 
ajudar me a ser constante. Em nome de Jesus que tenho pedido, Amém.” 

 
 

 
 
 
 

 

MEU TEMPO DIÁRIO COM DEUS 

 
SEGUNDA- FEIRA ___________________ Relaxe! Leia __________________ 
 

Refletir: O que Deus quer dizer a mim?   ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 

Anotar:  O que estou fazendo sobre o que li?   _______________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 
TERÇA- FEIRA _____________________     Relaxe! Leia __________________ 
 

Refletir: O que Deus quer dizer a mim? ____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 

Anotar:  O que estou fazendo sobre o que li?   _______________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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QUARTA- FEIRA ___________________ Relaxe! Leia __________________ 
 

Refletir: O que Deus quer dizer a mim?   ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 

Anotar:  O que estou fazendo sobre o que li?   _______________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 
QUINTA- FEIRA ___________________ Relaxe! Leia __________________ 
 

Refletir: O que Deus quer dizer a mim?   ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 

Anotar:  O que estou fazendo sobre o que li?   _______________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 
SEXTA- FEIRA ___________________ Relaxe! Leia __________________ 
 

Refletir: O que Deus quer dizer a mim?   ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 

Anotar:  O que estou fazendo sobre o que li?   _______________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 
SÁBADO ___________________ Relaxe! Leia __________________ 
 

Refletir: O que Deus quer dizer a mim?   ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 

Anotar:  O que estou fazendo sobre o que li?   _______________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 
DOMINGO ___________________ Relaxe! Leia __________________ 
 

Refletir: O que Deus quer dizer a mim?   ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 

Anotar:  O que estou fazendo sobre o que li?   _______________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
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O Hábito de Oração 
 

Falando com Deus 

 
 

“Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação,   
perseverem na oração.” Romanos 12:12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMO REATIVAR UMA VIDA DE ORAÇÃO 

 
I.  Procure Ter a Atitude Correta (Mateus 6:5-8) 
 
  Seja ____________________________________________ 
 

“E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé  nas 
sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Eu lhes digo verdadeiramente que 

eles já receberam sua plena recompensa.” Mateus 6:5 
 

 Não tente _______________________________________ 

 Não tente _______________________________________ 

 Seja_______________________________________ 
   

“Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está no                       
secreto.  Então seu Pai, que vê no secreto, o recompensará”, Mateus 6:6. 

 
 Seja _______________________________________ 

 
“E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles  

pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe  do 
que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem”, Mateus 6:7-8. 
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II.  Use o Modelo que Jesus nos Deu. 
 
  Mateus 6:9-15  - “Vocês, orem assim. . .” 

 
         AS SEIS PARTES DA ORAÇÃO 
 
 A.   LOUVOR - Eu começo________________________________________ a Deus. 
  
                “Pai nosso, que estás nos céus! Santificado seja o teu nome. . .”, Mateus 6:9. 
 
                          Duas Maneiras de Glorificar a Deus 
  
   ADORANDO — O porque é O Senhor. 
 

   DANDO GRAÇAS — por tudo que Deus tem feito. 
 
“Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios, com hinos de louvor;                     

rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome”, Salmos 100:4. 

 
COMO GLORIFICAR A DEUS 

 
1.  Enquanto ler a Bíblia, faça uma lista das características de Deus. Quando 
     descobrir uma das suas características, coloque na sua lista de oração 
     para rever na hora de orar. (Veja 1º guia de oração)                      

 

     Por Exemplo: 
 

 Deus é paciente   Números 14:18 
 Deus é misericordioso  Números 14:18 
 Deus perdoa as pessoas  Números 14:18 
 Deus sabe todas as coisas  I Samuel 2:2 
 Deus nos ama              I João 4:8 

 
       CHAVE: _____________________ é a base de nossa intrepidez em pedir  a Deus em oração.  
 
                                  Deus responde as orações daqueles que compreendem quem é O Senhor. 

 

Relembre e afirme as promessas que Deus fez que são contidas em seus  nomes.                                                 
   Faça uma lista de tudo que leva você a dar graças a Deus. Olhe para a lista enquanto ora.  
 

 
 B.  PROPÓSITO: Eu me compr ometo com a _________________ de Deus para a minha vida. 
 

“Venha o teu Reino; seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu”, Mateus 6:10. 
           
Ore para que a vontade de Deus seja feita na vida de sua família, na sua congregação, no seu 
ministério, no seu trabalho, no seu futuro, na sua cidade, na sua nação e no mundo inteiro. 
 

“Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua             
mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita 

vontade de Deus”, Romanos 12:2 
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 C.   PROVISÃO: Vou pedir  para Deus____________________________________. 
 
                “Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia”, Mateus 6:11. 
 
        Quais são as necessidades pelas quais posso orar?_______________________ 
     
                “O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com suas gloriosas   
                  riquezas em Cristo Jesus”, Filipenses 4:19. 
     
               “Aquele que não poupou a seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não  
                 nos dará, juntamente com ele, gratuitamente todas as coisas”, Romanos 8:32? 

“Vocês cobiçam e não alcançam; matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. 
Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem.” Tiago 4:2. 

 

 
      CHAVE: ____________________________________________________. 
 

Escreva no seu caderno seus pedidos e as promessas de Deus que tem na Bíblia e  
mantenha a  esperança de uma resposta de Deus.  
   
“Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas,  
e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus”, Filipenses 4:6. 

 
 
 D.  PERDÃO: Vou pedir  para Deus me______________________________________ 
 
                  “Perdoa as nossas dívidas. . .”, Mateus 6:12. 
   
       1.  Peço que O Espírito Santo _____________________ cada pecado.  
 

       “Sonda-me, ó Deus, e conhece  o meu coração; prova-me, e conhece os meus  
  pensamentos; vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho  
  eterno”,  Salmo 139:23-24. 

   
       2.  Confesso cada pecado____________________________. 
                    
                    “O que encobre as suas transgressões jamais prosperará; mas o que as confessa  
                      e deixa, alcançará misericórdia”, Provérbios 28:13. 
 
       3. Vou me ______________________ com os outros quando for possível. 
 

“Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar  
  de que seu  irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e  
  primeiro vá e reconcilie-se com seu irmão; depois volte e apresente sua oferta”,   
  Mateus 5:23-24. 

 
       4.  Pela fé, ________________________ o perdão de Deus. 
   
                    “Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos  
                      pecados e nos purificar de toda injustiça”, I João 1:9. 
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 E.  AS PESSOAS: VOU ORAR PARA _____________________________________ 
 
                  “Assim como perdoamos aos nossos devedores”, Mateus 6:12. 
 
                 “Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de  
                   graças  por todos os homens”, I Timóteo 2:1. 
   

Se quiser saber mais como orar para os outros... 
                 (Efésios 1:15-19; Colossenses 1:3-12; I Tessalonicenses 1:2-3; II Tess. 1:11-12) 
 
 
 
 F.  PROTEÇÃO: VOU PEDIR PARA ______________________________________ 

  
                  “E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal”, Mateus 6:13. 
 

Nós como filhos de Deus enfrentamos uma guerra espiritual todos os dias. Satanás, através de 
medo e tentação, quer nos derrotar. Por meio de oração podemos pedir a proteção de Deus, 
dando-nos confiança para encarar os obstáculos de todo dia. 

 
“Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior  do 
que aquele que está no mundo”, I João 4:4. 
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1ª GUIA DE ORAÇÃO 

 
O CARÁTER DE DEUS 

 
REFERÊNCIAS (adicione referências quando encontrar no seu “Tempo diário com Deus”.) 

 
 
 

   O Caráter de Deus   Referência 
 ___________________________________________________________________________ 
 
   Fiel                                                                   II Coríntios 1:20                                       
 ___________________________________________________________________________ 
 
   Retidão                   II Timóteo 4:8 
 ___________________________________________________________________________ 
 
   A Luz         João 8:12 
 ___________________________________________________________________________ 
   
   Juiz                                              Salmos 7:8-11 
 ___________________________________________________________________________ 
 
   Dá Graça                                        Salmos 84:11 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 
 _______________________________________________________________________ 
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2ª  GUIA DE ORAÇÃO 
 
OS NOMES DE DEUS 
 
 Sabia que Deus tem vários nomes? Todos estão na Bíblia, e cada nome descreve um lado do caráter 
de Deus. Pode pensar sobre cada um destes 8  nomes individualmente, assim conseguirá ver como é Deus. 
Use essa informação sobre Deus nas suas orações para glorificá-LO. 
 
 
    8 NOMES DE DEUS 
 
 JEOVÁ-SHAMAH   
  Deus está Presente (Ezequiel 48:35)   
   Nunca estaremos sós! 
 
 JEOVÁ-RAAH   
  Deus é Meu Pastor (Salmos 23:1)   
   Deus protege, alimenta e guia. 
 
 JEOVÁ-JIREH   
  Deus é Provedor (Gênesis 22:14)   
   Deus sabe do que precisamos antes que pedimos. 
 
 JEOVÁ-ROFE   
  Deus nos Sara (Êxodo 15:26)    
   Deus cura meu corpo, alma e relacionamentos. 
 
 JEOVÁ-TSIDKENU  
  Deus é Nossa Justiça (Jeremias 23:6)  
   O Senhor aceita-me e me perdoa porque Jesus foi sacrificado em nosso lugar 
 
 JEOVÁ-MACCADESHKEM  
  Deus é Minha Santificação (Levítico 20:8; Êxodo 31:13)    
   O Senhor me santifica. Agora sou semelhante a Jesus. 
 
 JEOVÁ-SHALOM   
  Deus é Minha Paz (Juízes 6:24)   
   O Senhor dá-me paz independente das minhas circunstâncias. 
 
 JEOVÁ-NISSI   
  Deus é Minha Bandeira (Êxodo 17:15)  
   O Senhor é minha vitória no conflito e no confronto. 
 
 

Pense sobre as implicações destes nomes de Deus e vai ter bastante razão para glorificar a Deus! 
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Você pode criar sua lista de oração: 
 

De agradecimentos / de pessoas que você quer evangelizar 

Uma lista de pedidos seguidos das bênçãos recebidas 
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Minha Maturidade - Parte 3 

 

O Hábito de Dar Oferta 
 

 

Como honrar a Deus com meu dinheiro 
 
 
 
 
 
 
 

“No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia,                             
de acordo com a sua renda, reservando-a para que, quando eu chegar,                  

não seja preciso fazer coletas.”  I Coríntios 16:2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.  Como Minha Oferta Mostra a Minha Espiritualidade? 
 
                  “Todavia, assim como vocês se destacam em tudo: na fé, na palavra, no  
                    conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós,  
                    destaquem-se também neste privilégio de contribuir”, II Coríntios 8:7. 

 
    Palavras chaves: 

 
  D _________________________________ 
  
   F _________________________________ 
 
  A _________________________________ 
 
  C _________________________________ 
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II.  Por que Deus quer que Eu dê Oferta? 
 
 

            SETE BENEFÍCIOS PARA MINHA VIDA 
 

A.  QUANDO EU DOU OFERTA ISTO FAZ-ME___________________________.  
 

                  “Pois Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito para que todo o  
                    que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna”, João 3:16. 
 

B.  QUANDO EU DOU OFERTA, CHEGO MAIS__________________________. 
 

        “Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração”, Mateus 6:21. 
 
 C.  QUANDO EU DOU, A MINHA OFERTA SE TORNA ANTÍDOTO  
                  CONTRA_________________________________________________________. 
 
        “Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem  
                     ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos  
                     provê ricamente, para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem,  
                     sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Desta forma, eles  
                     acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há  
                     de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida”,  I Timóteo 6:17-19 
 
 D.  QUANDO EU DOU A MINHA OFERTA FICO FORTALECIDO___________ 
       __________________________________________________________________. 
 
        “Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio  
                     entendimento. Reconhece‑o em todos os teus caminhos,  e  ele  endireitará   as   
                     tuas veredas. Não  sejas sábio aos teus próprios olhos;  teme   ao   Senhor   e   
                     aparta‑te do mal; será isto saúde para o teu corpo; e  refrigério  para  os   teus   
                     ossos. Honra ao Senhor com os teus bens, e com as primícias de  toda  a  tua  
                     renda”, Provérbios 3:5-9. 
 

       “Dêem, e lhes será dado: uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será  
                  dada a vocês. Pois a medida que usarem, também será usada para vocês”, Lucas 6:38. 

 
 

 E.  QUANDO EU DOU A MINHA OFERTA SE TORNA UM INVESTIMENTO 
      __________________________________________________________________. 

 
“Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos  para 
repartir. Desta forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme  fundamento 
para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida”,  I Timóteo 6:18-19. 

 
 F.  QUANDO EU DOU OFERTA EU SOU ABENÇOADO___________________. 
 
        “O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre”, Provérbios 22:9. 
 
        “A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado”, 
                    Provérbios 11:25. 
 
                 “Ditoso o homem que se compadece e empresta; ele defenderá a sua causa em juízo”,    
                   Salmos 112:5. Página 29 
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 G.  A OFERTA________________________________________________________. 
 
        “Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante o trabalho árduo devemos ajudar os  
                    fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: ‘Mais bem- 
                    aventurado é dar do que receber’”, Atos 20:35. 
 
        “A alma generosa prosperará e quem dá a beber será dessendentado”, 
                    Provérbios 11:25. 

 
 
 
 

III.  O Que A Bíblia Ensina Sobre A Oferta?  
 
 

                 SETE PRINCÍPIOS DO VELHO TESTAMENTO 
 
 A.  Deus antes que estabeleceu a lei já tinha _______________ o princípio. 
 

“Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem  recebe o 
dízimo são homens mortais; no outro caso, aquele de quem se declara que  vive. Pode-se até 
dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de  Abraão, pois, quando 
Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda estava  no corpo do seu antepassado”, 
Hebreus 7:7-10. 

 
 B.  Dando oferta eu demonstro que Deus tem __________________ na minha vida. 
 
        “E, perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu  
                    nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os 
                    primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas; para que aprendas a temer o  
                   Senhor, teu Deus, todos os dias”, Deuteronômio 14:23. 
 
 C.  Dando oferta eu me lembro que ___________ que tenho veio da mão de  Deus. 
 
        “Antes, te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é ele o que te dá força para  
                     adquirires riquezas; para confirmar a sua aliança, que, sob juramento, 
                     prometeu  a teus pais, como hoje se vê”, Deuteronômio 8:18. 

 
 

 D.  Quando eu dou oferta, eu demonstro a minha _____________________. 
 
        “Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo”, Salmos 116:12? 
 

A resposta: “Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção  que o 
Senhor, seu Deus, lhe houver concedido”, Deuteronômio 16:17. 

 
 E.  Deus disse que recusar dar oferta é ______________________ a Deus. 
  

“Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: Em que te roubamos?  Nos 
dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me  roubais, vós, a 
nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do Tesouro, para que haja mantimento na minha 
casa; e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas 
do céu e não derramar sobre vós bênção sem  medida”, Malaquias 3:8-10. 
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 F.  Quando eu dou a minha oferta, isto dá a Deus a oportunidade de provar 
       que___________e quer me abençoar. 
  
        “Trazei todos os dízimos à casa do Tesouro, para que haja mantimento na minha  

 casa; e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas  do céu e 
não derramar sobre vós bênção sem medida”, Malaquias 3:10. 

 
 G.  Quando dou oferta deveria ter ________________________________ de Davi . 
  

“E perguntou: Por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi: Para  comprar 
de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o 
povo. Então, disse Araúna a Davi: Tome e ofereça o rei, meu senhor, o que bem lhe parecer; 
eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos, e a  apeiragem dos bois para a lenha. Tudo isto, 
ó rei, Araúna oferece ao rei; e ajuntou: Que o Senhor, teu Deus, te seja propício. Porém o rei 
disse a Araúna: Não, mas eu to comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao 
Senhor, meu Deus holocaustos que não me custem nada”, II Samuel 24:21-24. 

 
 
 

CINCO PRINCÍPIOS DO NOVO TESTAMENTO 
 
 A.  Deus mostrou que nos ama _____________________seu filho Jesus. 
 

 “Pois Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito para que todo o que   
   nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna”, João 3:16. 

 
 
 
 B.  ________________________ é tudo! 
 
        “. . .pois Deus ama a quem dá com alegria”, II Coríntios 9:7. 
 
 C.  Deus quer de nós o que _______________________. 
 

       “Porque, se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que  
                  alguém tem, e não de acordo com o que não tem”, II Coríntios 8:12. 

 
 

D.  Dar oferta deve ser de___________________________. 
 
                “Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação,  pois  
                  Deus ama a quem dá com alegria”, II Coríntios 9:7. 
 
 E.  Dando oferta provo que eu __________________ a Deus. 
 
        “Todavia, assim como vocês se destacam em tudo: na fé, na palavra, no  
                     conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós,  
                     destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Não lhes estou dando uma  
                     ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com  
                     a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus  
                     Cristo que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de         
                     sua pobreza vocês se tornassem ricos”, II Coríntios 8:7-9. 
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 O QUE DEVO OFERTAR ENTÃO? 
 
    A ______________________parte do que ganho e não do que___________________. 
 
            “Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. . .”,  
              Provérbios 3:9. 
 
 “Se é dar ânimo, que assim o faça; se é contribuir, que contribua generosamente; se  
              é exercer liderança, que a exerça com zelo; se é mostrar misericórdia, que o faça  
              com alegria”, Romanos 12:8. 
 
 

 ONDE DEVO DAR OFERTA? 
 
 Vou dar as minhas ofertas à ________________ onde eu__________________ a Deus. 
 

“José, um levita de Chipre a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé (que significa Filho da 
Consolação), vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou  aos pés dos 
apóstolos”, Atos 4:36-37. 

.   
  Também vou ajudar _______________________ quando vejo necessidade. 
 
  “Digo-lhes a verdade: o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim  
               o fizeram”, Mateus 25:40. 
 
 

QUANDO É QUE EU DEVERIA DAR A MINHA OFERTA? 
 
             No ___________________________ da semana. 
 
   “No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com  
                a sua renda, reservando-a para que, quando eu chegar, não seja preciso fazer  
                coletas”, I Coríntios 16:2. 

 
 

A CHAVE DE DAR OFERTA 
 

“. . .mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e, depois,                                    
a nós, pela vontade de Deus”, II Coríntios 8:5. 

 
Uma Oração de Compromisso 

 
     “Pai, eu sei que O Senhor me ama e quer o melhor para mim. Reconheço que tudo que eu tenho vem de 
Ti Senhor. Quero agradar mais O Senhor do que ter bens materiais. Quero que O Senhor tenha primeiro 
lugar na minha vida e vou dar oferta como O Senhor tem mandado. É pela gratidão por tudo que O Senhor 
tem feito para mim, e com a expectativa de que vá continuar a providenciar as minhas necessidades que eu 
me comprometo a dar ao Senhor conforme os princípios na Bíblia, de tudo que eu ganhar. Quero começar a 
investir na eternidade. Ajude-me a ser fiel com esse compromisso.  
         
      Em nome de Jesus, Amém.” 
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O HÁBITO DE COMUNHÃO 
 

Como Participar na Família de Deus 

 
 

 
“E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e 
às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o 

costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais 
quando vocês vêem que se aproxima o Dia”, Hebreus 10:24-25. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.  Por Que a Comunhão É Tão Importante? 
 
    A.  Eu ____________________________ à família de Deus com outros discípulos. 
  
           “Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da  
             família da fé”, Gálatas 6:10. 
 

“Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e  membros 
da família de Deus”, Efésios 2:19. 

 
“Assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro   faz  parte 
de todos os outros”, Romanos 12:5. 

 
 “O cristão que não se compromete a uma congregação para orar, para servir, para  
             compartilhar, para que ele possa ser conhecido pelos outros e ele os conhecer não é  
             um  cristão obediente. Ele não está fazendo a vontade do Senhor. Mesmo que fale  
             em voz alta as suas teorias, ele não consegue obedecer a Deus.” - Dr. Ray Ortland 
 
    B.  Eu preciso ____________________________________ para crescer no meu espírito. 
  

           “E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras”,  
             Hebreus 10:24. 
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 “Melhor é serem dois do que um, porque têm melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem,  
   um levanta o companheiro; ai, porém, do que estiver só; pois, caindo, não haverá quem o  
   levante”, Eclesiastes 4:9-10. 

 
    C.  Eu preciso ________________________________ para crescer no meu espírito. 
  

“Como o ferro com o ferro se afia, assim, o homem, ao seu amigo”, Provérbios 27:17.       
                                                                                                                                                                          

“Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma transgressão, vocês que são espirituais  
 deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja    
 tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e, desta forma, cumpram a lei de 

            Cristo”, Gálatas 6:1-2. 
 
    D.  Cristo está________________________ quando temos comunhão. 
        
           “Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles”, Mateus 18:20. 
                                                                                                                                                             
    E.  Tem ______________________________quando pessoas oram juntas. 

 

“Também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre  o  
  qual pedirem, isto lhes será feito por meu Pai que está nos céus”, Mateus 18:19. 

                                                                                                      
    F.  Comunhão é um____________________________ ao mundo. 

 

           “Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também  
             estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste”, João 17:21. 
 

           “Com isto todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos  
             outros”, João 13:35. 

 
 G.  Eu sou __________________________para servir meu irmão em Cristo. 
 

           “Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a  
             graça de Deus em suas múltiplas formas”, I Pedro 4:10. 
 

           “Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo”, I Coríntios 12:5. 
 

“Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse   
  corpo”,  I Coríntios 12:27. 

 
 
 
    Alguns Versículos que mencionam nossa comunhão “uns com os outros”. 
 

  Servir uns aos outros    Gálatas 5:13 

  Aceitai-vos um o outro    Romanos 15:7 

  Perdoai-vos uns aos outros   Colossenses 3:13 

  Saudai-vos uns aos outros   Romanos 16:16 

  Levai as cargas uns aos outros   Gálatas 6:2 

  Amai-vos uns aos outros   Romanos 12:10 

  Honra uns aos outros    Romanos 12:10 

  Admoestai-vos uns aos outros   Romanos 15:14 

  Sujeitando-vos uns aos outros   Efésios 5:21 

  Exortai-vos uns aos outros   I Tessalonicenses 5:11 

  Edificai-vos uns aos outros   I Tessalonicenses 5:11 
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    H.  Comunhão entre__________ e ___________é através de partir o pão (A Santa Ceia). 
 

 QUANDO? 
 
           “No primeiro dia da semana reunimo-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo”, Atos 20:7.  
 
  PORQUE? 
 
  1.  Para _____________________ o pacto que há entre nós e o Senhor Jesus. 
 

“Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei: que o Senhor Jesus, na noite em que foi  
  traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: ‘Isto é o meu corpo, que é dado em  
  favor de vocês; façam isto em memória de mim’. Da mesma forma, depois da ceia ele  tomou  
  o cálice e disse” ‘Este cálice é a nova aliança no meu sangue; façam isto, sempre que  o  
  beberem, em memória de mim’”, I Coríntios 11:23-25. 

  
 
  2.  Para ______________________ a morte de Jesus até que ele venha nos buscar. 
 

“Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, anunciam a morte do Senhor   
  até que ele venha”, I Coríntios 11:26. 

 
  3.  Para que cada semana eu posso _____________________ a minha própria vida. 
  
                “Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice”, I Coríntios 11:28. 

 
 
 
 

II. Como uma Congregação Grande Pode Manter Amizades Fortes? 
 
          CADA MEMBRO PRECISA PARTICIPAR NO CULTO E NUM GRUPO  
              

        _____________________________________________. 
 

 “Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus   
   é o Cristo”, Atos 5:42. 

 
 Existem dois tipos de encontros da igreja:  

 
                Grupo grande - O Culto                     Grupo pequeno - C.A.S.A. em Casa  
 

 “Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epêneto,  
   que foi o primeiro convertido a Cristo na Província da Ásia”, Romanos 16:5. 

 
  Um Leme Para Usar: 
 
 Cada vez ___________________ e cada vez ____________________ no mesmo tempo. 
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III.  Sete Razões Porque C.A.S.A. em CASA é Importante 
 

Atos 2:42-47 
 

“Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos...  
 
 A. ______________________________________ “...ao ensino...” 

 
 B. ______________________________________  “. . .e à comunhão. . .” 
 
 C. ______________________________________  “. . .e às orações. . .” 
 

“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 livre-nos do mal. . .’”, Mateus 6:9-13. 

 
 D. _____________________________________   
            “. . .distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. . .” 
 
           “Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no evangelho, quando parti da  
             Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto  
             vocês”, Filipenses 4:15. 
 
  E. _____________________________________ 
            “. . .Partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições, com alegria e  
               sinceridade de coração. . .” 
 
            “Compartilhem com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade”, 
               Romanos 12:13. 
 
  F. _____________________________________ 
            “. . .louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. . .” 
 
 G. _____________________________________ 
            “. . .E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos”. 
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COMO COMEÇAR E MANTER  

BONS HÁBITOS 
 
 
 

“Não que eu já tenha obtido tudo isto ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para 
alcançar aquilo para o qual também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não 

penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-me das 
coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o 

alvo, a fim de ganhar o prêmio da chamada celestial de Deus em Cristo Jesus”, 
Filipenses 3:12-14 

 
 
 
 
 
 
 
 

I.  Como Começar e Manter Bons Hábitos 
 

   1º PASSO: ______________________________________________________________ 
 

Comece com um desejo forte. Tem que ser motivado no seu íntimo. Motivação externa não                 
é duradoura. Se começar semi-motivado jamais vai chegar ao ponto de ter sucesso. 

 
 
   2º PASSO: ______________________________________________________________ 
 

Comece agora! Não espere! Não procrastine. Um bom hábito nunca foi criado pela moleza. 
“Um dia” nunca vai chegar. Tem que ter um ponto de partida. É mais fácil quebrar um hábito 
mal hoje, do que tentar quebrá-lo amanhã. 

 
            “Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens   
     nunca segará”, Eclesiastes 11:4. 
 
 
         3º PASSO: _____________________________________________________________ 
 

Anuncie suas intenções publicamente. Seja resoluto. Faça um compromisso. O poder de uma 
declaração pública é incrível. Fica mais poderoso ainda se escrever no papel. 

 
         “. . .seja o vosso sim sim, e o vosso não não. . .”, Tiago 5:12. (Mateus 5:37) 
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        4º PASSO: ______________________________________________________________ 
 

Não deixe nada interromper o processo de criar esse hábito de “Tempo diário 
com Deus”. Cada vez que interromper o processo fica muito mais difícil criá-lo. 
Sucesso é primordial. Não aceite o pensamento, “Só essa vez.” O parar enfraquece 
o espírito e reforça sua falta de auto controle. Leva três semanas para entrar no 
ritmo e ficar satisfeito com um novo hábito. Leva mais três ou quatro semanas, 
fazendo todo dia,  para que se torne parte da sua vida.  

 
 5º PASSO: ______________________________________________________________ 
 

Em qualquer momento que sentir a necessidade de começar - COMECE! Não importa se o 
sentimento seja pequeno ou grande - COMECE! Não deixe para lá. Tome cada oportunidade de 
reforçar seu  hábito. Os sentimentos não vão sempre estar, então quando sentir vontade, faça! 
 
 

 6º PASSO: ______________________________________________________________ 
 

Procura ter alguém que pode encorajá-lo. Tem que ser alguém que pode verificar se está 
praticando seu hábito ou não. Deve ser alguém que você pode aceitar a sua cobrança. Isto é 
muito importante no começo deste processo. 

 
            “E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não 

deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos  uns 
aos outros, ainda mais quando vocês vêem que se aproxima o Dia”, Hebreus 10:24-25. 

 
            “Melhor é serem dois do que um, porque têm melhor paga do seu trabalho. Porque  

 se caírem, um levanta o companheiro; ai, porém do que estiver só; pois, caindo, não      
 haverá quem o levante”, Eclesiastes 4:9-10. 

 
 

7º PASSO: ______________________________________________________________ 
 

Deixe o poder de Deus ajudá-lo a estabelecer este hábito. Lembre-se que Satanás não quer que 
tenha este hábito de “Tempo Diário Com Deus”.  Satanás não quer que você se torne 
semelhante a Jesus e vai fazer qualquer negócio para tentar impedi-lo. ORE COMO NUNCA! 

 

                  “Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio”, 
                II Timóteo 1:7. 
 

                 “Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com  a  
                  boa vontade dele”, Filipenses 2:13. 
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VERIFICAÇÃO DO MEU TEMPO DIÁRIO COM DEUS 
 

  Domingo    Segunda    Terça    Quarta    Quinta    Sexta    Sábado 
 
    Como foi a minha compreensão da Palavra de Deus essa semana? 

 

 Ouvindo a Palavra ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 Lendo a Palavra ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 Estudando a Palavra  __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 Memorizando a Palavra _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 Meditando na Palavra _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 Aplicando a Palavra (meu projeto) _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Orações respondidas  ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Minha comunhão com os irmãos  _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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NÍVEIS DE COMPROMISSO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta congregação da igreja de Cristo tem o objetivo de incentivar todos a progredir                                 
para o centro do círculo através do encorajamento de fazer compromissos espirituais.                        

Especificamente Deus chama as pessoas para quatro compromissos básicos: 
 
 
 
 
 

II.  Os Quatro Compromissos da Igreja  
 
      A.  O COMPROMISSO DE SER MEMBRO. . . 
                                               é um compromisso com _____________e com ___________________. 
 

“Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros 
da família de Deus”,  Efésios 2:19. 

 

 “Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não  exercem 
todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada 
membro faz parte de todos os outros”, Romanos 12:4-5. 

 
B.  O COMPROMISSO DA MATURIDADE. . . 

                        é um compromisso para ter _________que são necessários para crescimento espiritual. 
 

 “Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador. A ele    
   seja a  glória, agora e para sempre! Amém”, II Pedro 3:18. 

 
          “Rejeite, porém, as fábulas profanas de velhas e exercite-se na piedade. O  
            exercício físico é de pouco proveito; a piedade, porém, para tudo é proveitosa,  
            porque tem promessa da  vida presente e da futura”, I Timóteo 4:7-8. 
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      C.  O COMPROMISSO DO MINISTÉRIO. . . 

  é o compromisso de descobrir e usar os meus dons e habilidades que Deus deu   
   para_______________ a Deus e os outros. 

 
 “Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando  
   fielmente a  graça de Deus em suas múltiplas formas”,  I Pedro 4:10. 

  
 “Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. . .Ora, vocês são o  
  corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo”,  
  I Coríntios 12:5,27. 

 
 
      D.  O COMPROMISSO DA MISSÃO. . . 
 é o compromisso de ________________________ as Boas Notícias aos outros. 
 
 “. . .e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até  
      os confins da terra”, Atos 1:8. 
 

 “Antes, santifiquem a Cristo como Senhor em seus corações. Estejam sempre 
   preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que  
  há em vocês”,  I Pedro 3:15. 
 
 
 
 

Por que Fazemos Estes Compromissos? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRESCEMOS ESPIRITUALMENTE DE ACORDO COM OS  
               
                      __________________ QUE NÓS CRIAMOS. 
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E AGORA? 
 

O plano desta congregação da igreja de Cristo para ajudar você  
a crescer espiritualmente é participar no: 

 
 
 
 
 

O Campo do Crescimento Cristão 
 

“Um Processo para Desenvolver a Vida Espiritual” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Participe no Próximo Seminário! 
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Seminário Um: 
Sou Membro 

Seminário Dois: 
Minha Maturidade 

Seminário Três: 
Meu Ministério 

Seminário Quatro: 
Minha Missão 

 

O Resumo do Campo do Crescimento Cristão! 

 
Primeiro Seminário:  Levar pessoas a obedecer a Cristo e serem membros ativos da                   

igreja de Cristo. 
 

Segundo Seminário: Ajudar os cristãos a crescerem em maturidade. 
 
Terceiro Seminário: Equipar os cristãos com as habilidades que precisam para o                

ministério. 
 
Quarto Seminário: Alistar cristãos para participar na missão de compartilhar                            

Cristo com o mundo. 
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Meu Compromisso  
de Crescer Espiritualmente 

 
 

 Tempo Diário com Deus       Estudo Bíblico Pessoal e Oração 
 

 Comprometido a Ofertar       Vou Dar a Mim Mesmo Primeiro 
 

 Comprometido à Comunhão      Vou Participar com a Congregação 
 

 
 
                Seu Nome Legível: _________________________________ 
 
 
      _________________________      _____________________________ 
                  Sua Assinatura         Evangelista 
 
 
 

“Rejeite, porém as fábulas profanas de velhas e exercite-se na piedade”, 1 Timóteo 4:7. 
 
 
 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
 
 

 

Atualize nosso Registro de Membros 
 

Tem algum informação nova que precisamos sabe sobre você? 
 

Um número de celular novo,  
ou você mudou-se e tem novo endereço,  

ou nasceu um filhinho. 
 

 
      ____________________________________________________________________ 
 

      ____________________________________________________________________ 
 

      ____________________________________________________________________ 
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Respostas Para O Professor 

 
p. 2   - ser como Cristo. 

p. 3   - verdadeiros discípulos, me disciplinar, Deus pode me usar mais, carregar a  sua cruz, todo dia,   

            faço qualquer negócio para 

p. 4   - hábitos espirituais. 

p. 6   - me comprometer. 

p. 7   - 95. 

p. 8   - Todo dia, 30. 

p. 9   - usar lápis e papel, fazer as perguntas corretas, Quem (é discípulo)?, O que (é discípulo)?, Quando  

           (se torna discípulo)?, Onde (vai ser discípulo)?, Por que (ser discípulo)?, Como (ser discípulo)? 

p. 11 - Revisar, Revisar, Revisar, a Bíblia é a coisa mais importante na sua vida. 

p. 12 - Pensar. 

p. 13 - relacionamentos, pessoal, prático, possível, provável. 

p. 14 - criados.  

p. 15 - morrer, maneira, serviço a Deus, saudável, devoção, direção, desejar. 

p. 16 - amor, do caráter, seja constante. 

p. 17 - solidão, Reverência, Expectativa, Desejar a obedecer. 

p. 18 - Pausar (fique quieto), Perscrutar (ler), Pensar, Por no papel os seus 

            pensamentos, Pedir a Deus a Sua ajuda. 

p. 19 - Cedo, imediatamente, ladrões, em Deus, cama, acordado, ore, caderno, sentimentos. 

p. 20 - se culpa, seja legalista, desista, 3, 3. 

p. 22 - real, impressionar Deus, ser como outras pessoas, (calma, real, e autêntico), transparente. 

p. 23 - expressando meu louvor, o caráter de Deus, vontade. 

p. 24 - providenciar as minhas necessidades, todas elas, seja específico nas suas orações, perdoar os meus  

           pecados, revele, especificamente, reconciliar, aceito. 

p. 25 - outras pessoas, a proteção de Deus. 

p. 28 - Destacam, Fé, Amor, Contribuir. 

p. 29 - mais como Deus, perto de Deus, materialismo, na minha fé, na eternidade, por Deus. 

p. 30 - me faz feliz, estabelecido, primeiro lugar, tudo, gratidão a Deus, roubar. 

p. 31 - Deus existe, a mesma atitude, dando, Atitude, nós temos, propósito, amo, primeira, sobrou. 

p. 32 - congregação, louvo, os irmãos, primeiro dia da semana. 

p. 33 - pertenço, encorajamento. 

p. 34 - responder a alguém, presente, poder, testemunha, membro. 

p. 35 - nós e Deus, lembrar, anunciar, avaliar, pequeno de C.A.S.A. em casa, maior, menor. 

p. 36 - Ensinamento, Comunhão, Oração, Suprindo as necessidades, Sendo sócias,                             

           Cantando e louvando a Deus, Evangelismo. 

p. 37 - Desejar, Decidir, Declarar. 

p. 38 - Determinar, Decolar, Dois juntos, Depender de Deus. 

p. 40 - Cristo, os irmão, hábitos. 

p. 41 - servir, espalhar, hábito. 
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