Buscando a Deus
1. Salmos 119: 1-2
A. Abençoado significa feliz (extremamente feliz);
B. A felicidade não é o objetivo de quem busca a Deus, mas sim a
consequência
C. Para buscar a Deus, você deve fazê-lo de todo coração;
D. Buscar a Deus significa "obedecer a Seus estatutos".
2. Mateus 6: 25-34
A. Não se preocupe – você não pode acrescentar uma hora que seja à vida;
B. Deus conhece suas necessidades;
C. Busque primeiro Seu reino e justiça;
D. Então Deus lhe dará tudo o que você precisa.
3. Atos dos Apóstolos 17: 26-28
A. Deus determina os tempos e lugares em que cada pessoa vive;
B. Ele faz isso para que os homens O busquem e O encontrem;
C. Ele não está longe de cada um de nós;
D. Você não conhece um cristão por acaso, mas por Deus.
4. João 4: 23-24
A. Deus busca o homem (Atos dos Apóstolos 17 ensinou que o homem deve
buscar a Deus);
B. Homens que queiram adorá-Lo em espírito e em verdade.
5. Atos dos Apóstolos 17: 10-12
A. Leia e estude a bíblia para ter suas próprias convicções;
B. Estude-a diariamente.
6. Jeremias 29: 11-14
A. Deus tem um plano individual para a sua vida;
B. Um plano para que você prospere - com esperança e futuro;
C. Você encontrará Deus quando procurá-Lo com todo seu coração.
7. Atos dos Apóstolos 8: 26-39
A. Os anjos e o Espírito Santo estão ajudando a levá-lo para Deus;
B. Não tenha medo de fazer perguntas sobre a vida ou sobre a bíblia - seja
humilde;
C. Você precisa de alguém para explicar a bíblia para você;
D. Você se “alegrará” quando encontrar a Deus.
8. Mateus 7: 7-8
A. Busque, e Deus garante que você O encontrará;
B. Peça ajuda a Deus.

A Palavra de Deus
1. 2 Timóteo 3: 16-17
A. Toda escritura é inspirada por Deus;
B. Deve ser aplicada em nossas vidas.
2. Hebreus 4: 12-13
A. A Palavra é relevante;
B. A Palavra corta (machuca);
C. Saiba que é bom ser “cortado”, porque um bisturi (a Palavra) “corta” o
câncer (pecado) fora!
3. 2 Pedro 1: 20-21
A. Não há uma interpretação pessoal da Bíblia;
B. O Espírito Santo inspirou os homens que escreveram os livros da Bíblia.
4. João 8: 31-32
A. Crença intelectual não é suficiente, tampouco podemos seguir nossos
sentimentos;
B. Todos devem permanecer e seguir os ensinamentos de Jesus para serem
verdadeiros discípulos;
C. Sinceridade não equivale a verdade;
D. Pessoas religiosas podem estar erradas.
5. Mateus 15: 1-9
A. Não siga tradições ou credos;
B. A adoração pelas tradições - que contradizem a palavra de Deus - é
adoração em vão.
6. 1 Timóteo 4:16
A. Atente bem para sua vida e sua doutrina - elas são inseparáveis;
B. Qual é mais importante, a vida ou a doutrina? Nenhuma. Um avião com
uma asa só não pode voar;
C. Por que é tão importante aprender, ensinar e viver a doutrina correta? Para
salvar a você mesmo(a), e aqueles que o(a) ouvem.
7. Atos dos Apóstolos 17: 10-12
A. Você deve observar o que os líderes religiosos dizem;
B. Seu desafio: ler e estudar a bíblia todos os dias!
8. Tiago 1: 22-25
A. A Palavra de Deus é um espelho;
B. Não se esqueça do que vê - Faça o que é dito na Palavra!
9. João 12: 48
A. Por que estudar a bíblia? A Palavra vai nos julgar!
Decisão: Vou viver de acordo com a bíblia ou com meus sentimentos, tradições,
desejos, etc.?

Discipulado
Introdução: Mateus 28: 18-20
A. O que Jesus quer que todo mundo se torne?
B. Qual é o termo mais popular: "Discípulo" ou "Cristão"? A palavra "cristão"
só aparece três vezes no novo testamento. É o nome que o mundo deu aos
discípulos, sete anos depois que a igreja começou. (Atos 11: 19-26) A
palavra "discípulo" aparece mais de 270 vezes no novo testamento;
C. SALVO = CRISTÃO = DISCÍPULO;
D. Jesus veio para fazer discípulos. Só discípulos batizados serão salvos.
Vamos ver como Jesus define discípulo, ou seja, um verdadeiro cristão.
1. Marcos 1: 14-18
A. O chamado dos primeiros discípulos;
B. Venham e sigam-me (Cristo);
C. Pescadores de homens - Jesus deu a esses primeiros discípulos, o real
propósito para viver;
D. Imediatamente.
2. Lucas 9: 23-26
A. Se alguém...
B. Negar a si mesmo. Observe Cristo no jardim (Mateus 26: 36-39 "Não
seja como Eu quero, mas sim como Tu queres"). Não ceda às emoções;
C. Carregue sua cruz - todos os dias;
D. Ganhar o mundo, perde sua alma. Perder sua vida por Jesus, a salva.
3. Lucas 14: 25-33
A. Se alguém...
B. Calcular o custo (v. 28-30);
C. Considerar as alternativas (v. 31-32);
D. Amar a Cristo mais do que a qualquer outra pessoa (v. 26);
E. Perseguições (v. 27);
F. Tudo, não apenas algo (v. 33).
4. Lucas 11: 1-4
A. Deve aprender a orar: Os discípulos viram a força que Jesus recebeu do
Pai;
B. Relacionamento diário com Deus (v. 3); oração diária.
5. João 13: 34-35
A. Amar um ao outro;
B. Ser uma parte ativa na comunhão.
6. Mateus 28: 18-20
A. Mandamento dado a todos: Façam discípulos;
B. Quem é candidato ao batismo? Aquele que toma a decisão de ser um
discípulo;
C. Você precisa de alguém para discípulá-lo para a maturidade em Cristo;
D. Esta é a única maneira de salvar o mundo!

ANO
1
2
3
13
32

PREGADOR
365
730
1.095
4.745
11.680

DISCÍPULO
2
4
8
8.192
o mundo, mais de 5 bilhões

Pergunta para finalizar: Eu sou um discípulo? Eu sou um cristão? Eu sou
salvo? O que preciso fazer para me tornar um discípulo?

A vinda do Reino
Neste estudo, você verá a sequência do Antigo e Novo Testamentos.
Perguntas:

O que é o Reino de Deus?
Quando ele veio?

1. As profecias do Reino no Antigo Testamento (O auge da glória de Israel foi
durante o reinado de David, cerca de 1000 a.C.)
A. Isaías 2:1-4 (750 a.C.)
1. Últimos dias;
2. Montes (simbolizam reinos): o Monte do Senhor, o Senhor das
montanhas;
3. Todas as nações;
4. Jerusalém.
B. Daniel 2: 31-45 (550 a.C.)
1. Daniel interpreta o sonho do Rei Nabucodonosor;
2. Impérios
a)
Babilônico: ouro
b)
Meso-persa: prata
c)
Alexandre, o Grande: bronze
d)
Romano: ferro (ferro e barro)
3. Pedra: solta, não por mãos humanas, mas pelas de Deus;
4. Pedra se torna uma enorme montanha: enche toda a Terra;
5. Reino que jamais será destruído (v.44).
2. Profecias do Reino no Novo Testamento
A. João Batista (25 d.C.)
1. O Reino está próximo (Mateus 3: 1-6)
B. Jesus (30 d.C.)
1. O Reino está próximo (Mateus 4: 17)
2. O Reino virá na vida de alguns dos discípulos (Marcos 9:1)
3. O Reino virá com poder (Marcos 9:1)
4. Só se entra no Reino pelo novo nascimento (João 3:1-7)
5. O Reino está dentro de você (Lucas 17: 20-21)
6. Pedro tem as chaves (Mateus 16: 13-19). A Igreja e o Reino são os
mesmos e serão construídos na verdade de que Jesus é o Cristo (1
Coríntios 3: 11)
7. José de Arimateia ainda estava esperando pelo reino quando Jesus
morreu. (Lucas 23: 50-51)
8. Arrependimento e perdão dos pecados serão pregados primeiro em
Jerusalém a todas as nações (Lucas 24: 44-49)
3. Cumprimento das profecias do Antigo e Novo Testamento em Atos dos
Apóstolos 1-2 (33 d.C)

A. Últimos dias (Atos dos Apóstolos 2: 17)
1. Isaías 2:2
B. Todas as nações (Atos dos Apóstolos 2:5)
1. Isaías 2:2
2. Lucas 24:47
C. Jerusalém (Atos dos Apóstolos 2:5)
1. Isaías 2:3
2. Lucas 24:44-49
D. Reino eterno (Atos dos Apóstolos 2:37-42)
1. Daniel 2: 31-45
E. Data da vinda: cerca de 33. d.C (Atos dos Apóstolos 1-2)
1. Profecia do Antigo Testamento
2. João Batista - "Está próximo" (Mateus 3:1-2)
3. Jesus - "Está próximo" (Mateus 4:17)
F. Vida (Atos dos Apóstolos 2:14)
1. Marcos 9:1
2. "Alguns" - Judas morreu (Atos dos Apóstolos 1:18-19)
G. Poder (Atos dos Apóstolos 1:8; Atos dos Apóstolos 2:1-4)
1. Marcos 9:1
H. Novo nascimento (Atos dos Apóstolos 2:38)
1. Água e Espírito (João 3:1-7)
I. Reino dentro de você (Atos dos Apóstolos 2:37)
1. Lucas 17:20-21
J. Pedro tem as chaves (Atos dos Apóstolos 2:14, 38)
1. Mateus 16:19
K. Arrependimento e perdão dos pecados (Atos dos Apóstolos 2:38)
1. Lucas 24:44-49
4. Conclusão
A. A Igreja é o Reino de Deus na Terra, estabelecido em, aproximadamente,
33 d.C
B. Atos 2:42 Como cidadãos do Reino e membros do corpo (a igreja)
devemos ser dedicados a:
1. Doutrina
2. Comunhão
3. Partir do pão
4. Orações
C. Mateus 6:33 Devemos buscar Seu Reino em primeiro lugar. Peça-lhes que
se comprometam a frequentar pelo menos os cultos de domingo e do meio da
semana.

Luz e Trevas
Introdução: 1Pedro 2:9-10
Trevas
Não é um povo de Deus
Falta de misericórdia

Luz
Povo de Deus
Misericórdia

Perdido
Não cristão
Não discípulo

Salvo
Cristão
Discípulo

A. Toda pessoa está ou nas trevas ou na luz. Não há zona de penumbra.
B. Onde você está?
1. Trevas
A. Isaías 59:1-2
1. O pecado nos separa de Deus

2. Para um homem ter um relacionamento com Deus, a parede deve ser
derrubada e os pecados perdoados
3. O momento em que o pecado é perdoado é aquele em que uma
pessoa é salva.
B. Romanos 3:23-25
1. Quem pecou? Todo mundo!

2. Quem está mais longe de Deus? uma pessoa que peca pouco ou uma
pessoa que peca muito? Todos são iguais, todos perdidos. Portanto,
uma vida de boa moral não irá salvá-lo. Você não pode ganhar sua
salvação pelas suas boas obras.
3. A fé no sangue de Jesus o(a) salva. (v. 25)
C. O que é pecado?
1. Gálatas 5:19-21 (atos pecaminosos)
2. 2 Timóteo 3:1-5 (atos pecaminosos)
3. Tiago 4:17 (pecados de omissão)
D. Qual é a eterna consequência do pecado? Romanos 6:23
PREÇO DO PECADO
Morte
Inferno
Trevas

DOM DE DEUS
Vida eterna
Céu
Luz

2. Luz
A. João 3:1-7 Nascer de novo (v. 3), nascer da água e do espírito (v. 5),
nascido de novo (v. 7);
B. Decisão pessoal como um adulto;
C. Em que mensagem você deve crer para estar na luz (ser salvo?). Atos dos
Apóstolos 2:22-24
1. Jesus é de Deus (v.22);
2. Jesus ressuscitou fisicamente dos mortos (v.24);
3. Cada um é responsável pela crucificação de Cristo. (v.23) Todos
pecaram (Romanos 3:23).
D. Resposta das pessoas Atos dos Apóstolos 2:37
1. Aflitos em seu coração
2. Que faremos?
E. Uma vez que eles acreditaram, o que fizeram? Atos dos Apóstolos 2:3842
1. Arrependeram-se (Grego = tornar-se)
2. Ser batizado (Grego = Ser imerso)
a. Pecados perdoados. Portanto, é nesse momento que a pessoa é salva;
b. Espírito Santo dado a cada um que respondeu – poder para viver
segundo os mandamentos de Deus
F. Batismo Romanos 6:1-4
O batismo é o compartilhamento (uma participação) da morte,
sepultamento e ressurreição de Cristo (mais do que apenas um símbolo)

3. Tradições/Falsas Doutrinas - Mateus 15:6-9
A. Batismo Infantil
1. Fé pessoal é necessária (Colossenses 2:12)
2. Começou aproximadamente no terceiro século d.C
3. Pecado original
a. Ezequiel 18:20
b. Tornou-se "a doutrina da Igreja" em 549 d.C
B. Aceitar Jesus no seu coração
1. Apocalipse 3:20 - Descontextualizado. Esse versículo é escrito para
os cristãos;
2. Começou no começo do século 19, na América do Norte.
4. Natureza Pecaminosa
Sugerir ao indivíduo com quem você está estudando, que ele(a) escreva e
seja específico(a) sobre os vários pecados que cometeu durante a sua vida.
Isso é para que ele(a) possa ver a gravidade e magnitude de seus pecados.
Isso é confidencial.

Conversão do Novo Testamento
1. As principais conversões em Atos dos Apóstolos
A. Conversões
1. Atos dos Apóstolos 2:36-47
Primeiros cristãos em Jerusalém
2. Atos dos Apóstolos 8:26-39
Eunuco etíope
3. Atos dos Apóstolos 16:22-34
Carcereiro de Filipo e sua família
4. Atos dos Apóstolos 9:1-22
Paulo
Atos dos Apóstolos 22:3-16
Paulo
5. Atos dos Apóstolos 18:24-26
Apolo
6. Atos dos Apóstolos 19:1-5
Efésios
B. Questões relativas às conversões:
1. O que foi pregado?
2. Qual foi a resposta da(s) pessoa(s) a essa mensagem?
3. Quanto tempo a(s) pessoas(s) levou(aram) para tomar a decisão?
4. Qual foi a sua resposta após o batismo?
2. Rejeitando Falsas Doutrinas
A. "Orar Jesus em seu coração": Essa frase nunca foi mencionada na
Bíblia. As pessoas podem usar Apocalipse 3:20 sobre Jesus batendo à porta,
no entanto, você deve examinar o contexto da escritura. Essa escritura não
ensina como ser um Cristão e ser salvo, mas como voltar a Deus depois de se
tornar morno. É dirigida aos discípulos que já responderam a Cristo em fé,
arrependimento, confissão e batismo.
B. "Aceitar Jesus em seu coração": (Mesmo ensinamento de como orar
Jesus em seu coração, mas com terminologia diferente.) Baseado em
Romanos 10:9. Você deve observar o contexto da escritura. Paulo está se
dirigindo ao problema dos israelitas: a descrença de que Jesus era Cristo, o
filho de Deus. Leia mais adiante, em Romanos 10:13. Quando você invoca o
nome do Senhor? No batismo. (Atos dos Apóstolos 22:16)
C. Batismo Infantil: Um bebê não pode ter fé, e, uma vez que somos
batizados pela fé no poder de Deus (Colossenses 2:12), bebês não podem
ser batizados. Pecado original: Ezequiel 18:20 ensina que não há pecado
original; cada pessoa é responsável por suas ações e essas serão julgadas de
acordo. Portanto, bebês nascem sem pecados e serão salvos se morrerem.
D. "O batismo não salva você": 1 Pedro 3:21 fala que o batismo salva
você através da ressurreição de Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos 2:38
ensina que o pecado é perdoado no batismo - um é salvo no momento em
que o pecado é perdoado.
E. "Batismo é uma obra. Somos salvos pela fé": (Efésios 2:8)
Colossenses 2:12 ensina que somos salvos pela fé - na obra de Deus no
batismo.

F. "Batismo é um sinal externo de uma graça interna": Romanos 6:2-4
Ser batizado é uma participação efetiva na morte, sepultamento e
ressurreição de Cristo. Não é apenas um sinal, selo ou símbolo.
G. "O batismo não é importante; afinal, observe o que Paulo disse em
1 Coríntios 1:17": Paulo não diminui a importância do batismo aqui (Paulo
mesmo foi batizado para ter seus pecados perdoados em Atos dos
Apóstolos 22:16). No contexto (Leia 1 Coríntios 1:10-17), ele reforça que
não quer que as pessoas sigam os homens (denominações). Ele menciona
várias vezes o batismo na passagem.
H. "O ladrão na cruz não foi batizado, e Jesus lhe disse que eles se
veriam no paraíso." Jesus ainda não tinha morrido, e batismo é participar
de sua morte. (Romanos 6:2-4). Também na Terra, ele tinha o poder de
perdoar pecados. (Mateus 9:2-6)
I. "Batismo de crentes": É ser batizado como adulto, mas não é feito junto
com a compreensão de que um está sendo salvo nesse momento (João 3:5,
Atos dos Apóstolos 2:38). "Compreensão retroativa" não é suficiente para a
salvação.

A Cruz
1. Relato da Paixão
Leia Mateus 26:31 - 28:10
Sugestão de leituras:
26:31-35
26:36-46
26:47-56
26:57-68
26:69-75
27:1-10
27:11-26

27:27-31
27:32-44
27:45-56
27:57-61
27:62-66
28:1-10

2. Morte Física
Leia o relato médico da morte física de Jesus.
3. Responsabilidade Pessoal
A. Lembre-se que muitos outros foram crucificados no primeiro século. Não é
o fato de Jesus ter sido crucificado fisicamente o que O torna único, mas sim
que Ele foi crucificado por você, no seu lugar. Ele morreu na cruz por você.
B. Romanos 3:23
C. Isaías 59:1-2
D. Mateus 27:46
E. Compartilhe os pecados que você cometeu antes de ser batizado e como
você se sentiu tendo seus pecados perdoados no batismo. Peça à pessoa com
quem você está estudando, que compartilhe e confesse seus pecados.
F. Isaías 53:4-6 (substituir pelo seu nome)
G. Se possível, imediatamente depois deste estudo, assista ao filme A Cruz
ou A Paixão de Cristo.

O Sofrimento de Cristo Sob o Ponto de Vista Médico
(DAVIS, C. Trumman. A Paixão de Cristo sob o ponto de vista médico. Artigo resumido da revista
Arizona Medicine, março/65)

Jesus Cristo é condenado à morte na cruz, e os preparativos para a
crucificação se iniciam com a flagelação executada pelos soldados romanos. Como
prisioneiro, Ele é despojado de suas vestes e tem as mãos acima da cabeça atadas a
um poste. Depois de imobilizado, é açoitado com várias chicotadas. Os judeus tinham
uma antiga lei que proibia flagelação com mais de 40 chicotadas e tomavam muito
cuidado para que a lei fosse cumprida. Sendo esse uma norma criada pelos judeus, os
soldados romanos não se preocupavam em segui-la. Por isso, o número de chicotadas
foi ilimitado.
O soldado romano aproxima-se com o flagelo (chicote curto contendo várias
correias de couro grosso, com duas pequenas bolas de chumbo atadas às
extremidades de cada correia) e inicia o açoite. Com toda a força, o soldado surra as
costas, os ombros e as pernas de Jesus. No início, as correias cortam somente a pele,
porém, com o decorrer do açoite, essas atingem profundamente o tecido subcutâneo,
provocando o rompimento dos vasos capilares. Com as chicotadas, os vasos
provenientes do tecido muscular são rompidos, provocando intensa hemorragia.
Finalmente, as costas do prisioneiro ficam irreconhecíveis. Os tecidos mais superficiais
e os músculos se tornam, então, como tiras penduradas e misturadas com grande
volume de sangue.

O centurião, após observar que o prisioneiro está quase desfalecido, cessa e
tortura. Além da tortura, Jesus é motivo de chacota entre os judeus, pois sendo ele
proveniente de uma cidade interiorana, fazia-se rei. Desse modo, colocando um manto
“real” em seus ombros e um bastão na mão direita, procedem à irônica homenagem.
Para finalizar, tecem uma coroa de espinhos contendo grandes espinhos e a colocam
na cabeça de Jesus. Sendo a cabeça uma das áreas mais vascularizadas do corpo,
mais uma vez, há uma grande perda de sangue.

Após ridicularizá-lo, dando socos no rosto, tiram-lhe o bastão e com ele
batem na cabeça de Jesus, cravando-lhe os espinhos. Finalmente, retiram
bruscamente o manto que estava colado às costas em carne viva, causando-lhe
imensa dor. Novamente, há sangramento em grande quantidade.
Então, Jesus é levado para ser crucificado. O soldado romano acha a
depressão no punho e atravessa-lhe um pesado prego, cravando-lhe em seguida na
madeira. Rapidamente, repete a ação no outro braço, tomando todo o cuidado para
que os braços fiquem flexionados e não totalmente esticados, o que lhe impediria os
movimentos. De igual modo, colocam o pé esquerdo sobre o direito, deixando-os
totalmente estendidos e, com os joelhos flexionados, atravessam o prego pelos pés,
cravando-lhe na madeira. Então a vítima está crucificada, a cruz é levantada e
posicionada no ponto mais alto daquela montanha.

Sobre a cabeça de Jesus havia uma pequena placa que dizia: “Jesus de
Nazaré – Rei dos Judeus”. A dor é angustiante. Assim que Ele vai pendendo
lentamente e colocando mais peso nos punhos, uma dor alucinante, que é sentida nas
mãos, sobe pelos nervos médios desse membro. Quando Ele se coloca mais reto, na
esperança de aliviar o tormento nos braços, todo o Seu peso é deslocado para o prego
que fixa Seus pés. Novamente, uma dor agonizante sobe por Suas pernas, até Seu
cérebro.
Com os braços cansados, grandes ondas de cãibras lhe causam profundas
dores e O impedem de fazer movimentos para cima, o que lhe possibilitaria respirar.
Pendurado pelos braços, os músculos peitorais estão paralisados e os intercostais não
têm mais ação. A vítima não consegue mais puxar o ar dos pulmões, começando a se
asfixiar pela paralisação do músculo responsável pela respiração, o diafragma.
Esporadicamente, Ele se puxa, tomando fôlego. E, após horas e horas de
sofrimento, os músculos quase totalmente paralisados trazem-lhe uma parcial asfixia,

além das fortes dores vindas de Suas costas quando estas são esfregadas contra a
áspera madeira. Tudo isso lhe proporciona uma esmagadora dor no peito e, aos
poucos, um aperto no coração, levando-O à morte.

Conclusão: A resposta que Deus espera de nós perante a Cruz, é a total entrega de
nossas vidas a Ele e à sua causa, movidos por uma profunda gratidão.

Batismo com o Espírito Santo
Introdução: Existem três medidas do Espírito Santo (João 3:34).
1. A habitação do Espírito Santo
Recebida no batismo (Atos dos Apóstolos 2:38)
2. O batismo com o Espírito Santo
A. Características em Atos dos Apóstolos 2 e Atos dos Apóstolos 10
1. Promessa (não mandamento) Atos dos Apóstolos 1:4-5
2. Previsto (Profetizado)
3. Veio sem aviso (As pessoas não estavam orando especificamente por
ele)
4. Línguas
5. Propósito: Para trazer o Reino com poder. (Marcos 9:1, Atos dos
Apóstolos 1:8)
B. Relatos do batismo com o Espírito Santo
1. Para os judeus em Jerusalém (Atos dos Apóstolos 2)
2. Aos gentios - começa com Cornélio (Atos dos Apóstolos 10)
a. Nota: Cornélio e sua família foram batizados na água no v. 48,
salvos no batismo.
b. Pedro explicou as suas ações para o judeus (Atos dos Apóstolos
11:1-18)
c. "No início" (Atos dos Apóstolos 11:15)
C. O Batismo com o Espírito Santo ainda existe nos dias de hoje? Efésios
4:4-6: Há um só batismo - Qual? (Escrito por volta de 60-62 d.C). Há três
opções:
1. O batismo de João - Passado quando a nova aliança começou. (Atos
dos Apóstolos 19:1-5);
2. O batismo com o Espírito Santo (Atos dos Apóstolos 2 e 10) - não
está mais presente, uma vez que a profecia/promessa já foi cumprida.
Nunca foi um mandamento geral para todos os cristãos;
3. Batismo com água em nome de Jesus Cristo pelo perdão dos pecados
para receber a morada do Espírito Santo
a. Jesus ordenou esse batismo (Mateus 28:18-20)
b. Esse batismo é registrado através do livro de Atos e das cartas. 1
Pedro 3:21 (escrito por volta de 64 d.C), faz referência ao batismo nas
águas que trazem salvação
c. Tinha que ser o único batismo em Efésios 4:4-6 como era o único
praticado em 60-62 d.C quando Efésios foi escrito.
3. Os dons milagrosos do Espírito Santo (próxima lição)
A. Recebido pelos apóstolos - imposição das mãos
B. Não mais presente nos dias de hoje

Dons milagrosos do Espírito Santo
1. Tipos de dons milagrosos
A. 1 Coríntios 12:8-10
1. Sabedoria
2. Conhecimento
3. Fé
4. Cura
5. Milagres
6. Profecia
7. Discernimento de Espíritos
8. Línguas
9. Interpretação
B. (Marcos 16:16-18) Alguns serão capazes de:
1. Beber veneno e não morrer
2. Ser picado por serpentes e não morrer. (Atos dos Apóstolos 28:5)
2. Tipos de "imposições de mãos"
A. Benção (Atos dos Apóstolos 13:3)
B. Cura
1. Ananias cura a cegueira de Paulo (Atos dos Apóstolos 9:17-18)
2. Paulo cura o pai de Públio em Malta (Atos dos Apóstolos 28:8)
C. Repassando os dons
1. Apóstolos repassam os dons (Atos dos Apóstolos 8:18)
2. Essas pessoas não podiam repassar os dons que receberam.
a. Atos dos Apóstolos 6:1-8 O contexto é a escolha do "sete".
Essa é a primeira ocasião em que os dons foram passados.
Estêvão imediatamente começa a realizar sinais entre o povo com
o poder de Deus.
b. Atos dos Apóstolos 8:1-25 O contexto é após o martírio de
Estêvão. Grande perseguição começa. Muitos se foram, mas os
apóstolos permanecem em Jerusalém. Filipe, um dos "sete" que
receberam os dons em Atos dos Apóstolos 6:1-8 vai para
Samaria. Ele realiza muitos sinais miraculosos e curas para levar
as pessoas a crerem (v.12), incluindo Simão o mago (v.13) e eles
são batizados. (Eles se tornaram cristãos e, assim, recebem o
perdão dos pecados e o dom (morada) do Espírito Santo. Atos
dos Apóstolos 2:38) Quando os apóstolos vêm à Samaria, Simão
vê que os dons do Espírito só foram dados pela imposição das
mãos dos apóstolos e lhes oferece dinheiro pela habilidade. (Atos
dos Apóstolos 8:18) Nota: Simão não pediu os dons a Filipe
porque este não poderia passá-los. Simão é repreendido por ter a
motivação errada.

c. Atos dos Apóstolos 19:1-6 Paulo encontra discípulos em
Éfeso, que não sabiam o que era o Espírito Santo, porque eles só
tinham recebido o batismo de João para arrependimento. Em
seguida, eles foram batizados em nome de Jesus Cristo para
receber a morada do Espírito Santo. (v. 5) Aí então, eles recebem
os dons milagrosos da profecia e o falar em línguas, pela
imposição das mãos de Paulo. (v. 6) Paulo é um apóstolo.
3. Observações gerais
A. Os apóstolos foram capazes de repassar os dons, porque eles eram
apóstolos. Eles possuíam a capacidade de fazer milagres, mesmo durante o
ministério de Cristo. (Lucas 9:1) Essa capacidade de passar e realizar os
dons não foi dada no dia de Pentecostes.
B. 1 Coríntios 12 e 14 não são as diretrizes sobre como receber línguas (a
igreja de lá já as havia recebido), mas a forma correta de usá-las, porque
todo mundo estava falando ao mesmo tempo e fazendo mau uso das línguas.
1 Coríntios 12:28-30 mostra que as línguas como um dom, não foram
dadas a todos na igreja. Assim, o conceito de uma "igreja pentecostal" (cada
membro falar em línguas) é contrário às escrituras.
C. 1 Coríntios 13:8-10 "Perfeição" aqui não pode significar a vinda de Cristo,
porque está no gênero neutro em grego, não no gênero masculino. Quando a
perfeição vem, provavelmente se refere à canonização da Bíblia, algum tempo
depois do primeiro século. Naquela época, todos os dons milagrosos teriam
acabado, porque todos os apóstolos e aqueles a quem eles passaram os dons
teriam morrido.
D. O propósito dos dons milagrosos em 1 Coríntios 14:20-22
1. Para que os não-crentes acreditem (as línguas foram usadas
apenas para trazer os não-crentes à fé)
2. Para edificar os cristãos e fortalecer a sua fé
3. Agora a bíblia preenche essas necessidades. Portanto, a igreja de
hoje não precisa de apóstolos ou de dons milagrosos
E. 2 Tessalonicenses 2:9-12 Mostra que pode haver milagres feitos por
Satanás hoje. O propósito de Satanás é enganar as pessoas sobre a verdade,
para que não sejam salvas.
F. Falar em "línguas" é comum em muitas religiões (mórmon, católica
carismática, islamismo, etc.) porque a religião fica seca e rígida. Essas são
também chamadas "elocuções estáticas" - sons incompreensíveis e
fragmentos de fala.
G. Uma pessoa pode ser preenchida com o espírito, sem falar em línguas
(Efésios 5:18-20)
H. Jesus nunca falou em línguas e o Espírito foi concedido a Ele sem
limitações (João 3:34-36)

A Igreja
1. Colossenses 1:15-18
A igreja é o corpo de Cristo. O corpo precisa da cabeça. A igreja é essencial
para o cristianismo.

2. Efésios 2:19-21
A. A igreja é a família de Deus

B. 1Coríntios 12:12-13: Batizados no corpo de Cristo – a Igreja.
C. Romanos 6:3-4 Ensina que também somos batizados em Cristo. É no
batismo que nos tornamos cristãos, filhos de Deus, e nesse mesmo momento,
nos tornamos membros da igreja, a família de Deus.
3. Efésios 2:20
A. Pedra angular: Cristo.
B. Fundação: Apóstolos e profetas
1. Apóstolos = Novo Testamento da Bíblia
2. Profetas = Antigo Testamento
C. A igreja é baseada apenas na Palavra de Deus.

4. Você já se perguntou por que há tantas denominações - divisões? (existem
mais de 500, só no Brasil)
A. A Bíblia ensina que há uma só igreja
1. Efésios 4:4-6 - Um corpo
2. Romanos 12:4-5 - Um corpo
3. 1 Coríntios 12:12-13 - Um corpo
B. Divisões da cristandade são ou de Satanás ou de Deus.
1. 1 Coríntios 1:10-13 Divisão é pecado, quando se segue
personalidades e com o tempo, seus escritos. (Tradição dos homens que
contradizem a Palavra - falsas doutrinas) Mateus 15:6-9
2. Lucas 12:51-53; João 10:19-21 Divisão ocorrerá e é justa quando
um indivíduo, movimento ou igreja se alinha com a Palavra de Deus. Os
judeus consideravam-se o "povo de Deus", mas as palavras de Jesus (a
Verdade) os dividiram em dois grupos: aqueles que se opuseram a Ele e
aqueles que O obedeceram.
C. Estas são as principais divisões da cristandade - Algumas foram formadas
por uma causa nobre para a verdade (embora não um retorno completo)
enquanto outras se distanciaram da verdade.
1. Através dos séculos, a igreja foi corrompida pelas tradições dos
homens - as falsas doutrinas, tais como: batismo infantil, pecado
original, a virgindade perpétua de Maria, sacerdotes como clérigo,
infalibilidade papal, etc. Isto se tornou a Igreja Católica. Em 364 d.C.
o Império Romano se divide em duas partes. Essa separação leva a uma
divisão na cristandade – a parte oriental se torna a Igreja Ortodoxa
Oriental e a parte ocidental se torna a Igreja Católica Romana.
Práticas divergem: por exemplo - Ortodoxa tem padres casados,
sacerdotes católicos são celibatários. O "Grande Cisma" ocorre em 1054
d.C. quando os líderes de "cada igreja" se excomungam mutuamente.
2. Movimento da Reforma em 1500 - Martinho Lutero (Igreja
Luterana) toma uma posição contra a Igreja Católica Romana sobre
essas convicções: Autoridade da bíblia sobre a autoridade da igreja, a
salvação pela fé e não por obras, e o sacerdócio de todos os crentes;
ainda assim, mantém o batismo infantil. Outros reformadores notáveis
foram: João Calvino (Igreja Presbiteriana), Ulrich Zwingli e Conrado
Grebel (Anabatistas). Os anabatistas foram fortemente perseguidos por
católicos e por alguns reformistas, por causa de sua posição de batismo
para adultos. Henrique VIII (Igreja Anglicana/Igreja da Inglaterra) se
separa da Igreja Católica, pelo direito de se divorciar de sua esposa. Ele
se nomeia chefe da igreja. Mais tarde, nos Estados Unidos, a Igreja
Anglicana se torna a igreja Episcopal, já que os membros não seguiriam
o Rei da Inglaterra.
3. Movimento de 1700, O Grande Despertar - João e Charles Wesley
(Igreja Metodista). Seguidores se dividem da igreja por: decisão de
transformação pessoal por Cristo e não religião estatal, cobrança
elevada aos membros, e pregando para os "sem igreja"; batismo infantil
também é praticado.

4. Movimento de Restauração de 1800 - Alexandre Campbell e
Barton Stone (Igreja Tradicional de Cristo e da Igreja Cristã
Conservadora) tomaram uma posição contra as doutrinas tanto católicas
quanto protestantes da salvação. Eles pregaram que para ser salvo, é
preciso ter fé pessoal em Cristo, o arrependimento e o batismo
(imersão) para o perdão dos pecados e receber o Espírito Santo. Em
reação ao catolicismo, suas congregações são autônomas autogovernadas. (em 1906, acontece a separação formal da Igreja
Tradicional de Cristo, que é não-instrumental, e a igreja cristã
conservadora, que é instrumental). Joseph Smith (Igreja Mórmon) se
separa do movimento de restauração em 1830, a partir de uma "nova
revelação" - o Livro de Mórmon.
5. 1967 – Movimento Crossroads (Movimento do Comprometimento
Total) Controversa, apesar de nunca terem partido da Igreja Tradicional
de Cristo, a Igreja Crossroads perto da Universidade da Flórida, é
pioneira em evangelizar os campus seculares dos Estados Unidos,
"calculando o custo" com cada pessoa que deseja ser batizada, e
cuidando dos novos convertidos.
6. 1979 – Movimento de Boston (Igreja Internacional de Cristo) - Kip
Mckean - batizado na Universidade da Flórida em 1972, divide a Igreja
Tradicional de Cristo e o Movimento da Encruzilhada em: Igreja da
Bíblia, não apenas Igreja do Novo Testamento, apenas discípulos são
verdadeiros cristãos; todo e cada membro da igreja deve ser um
discípulo, cada membro deve estar em relacionamentos de discipulado,
ter visão de evangelizar as nações em uma geração, plantar novas
igrejas para alcançar essa visão, uma liderança central e não
congregações autônomas, bem como o papel das mulheres. Em 2002 as
Igrejas Internacionais de Cristo voltam a ser teologicamente mais como
as Igrejas Tradicionais de Cristo - cada congregação torna-se autônoma
(auto-gestão), chamando a liderança central e a visão de evangelizar as
nações em uma geração "anti-bíblica". Em todo o mundo, milhares
caíram.
7. 2006 – Movimento do Compromisso Total (SoldOut)
(Movimento de Portland/Igreja Cristã Internacional) começa em
Portland, Oregon como um movimento de renovação dentro da Igreja
Internacional de Cristo. A Igreja Internacional de Cristo se separa do
Movimento de Comprometimento Total, porque o novo movimento apoia
estas convicções: Igreja da Bíblia não só Igreja do Novo Testamento,
apenas os discípulos são verdadeiros cristãos; todo e cada membro da
igreja deve ser um discípulo, cada membro deve estar em um
relacionamento de discipulado, a visão de evangelizar as nações em
uma geração, o plantio de novas igrejas para alcançar essa visão,
liderança central e não congregações autônomas, bem como o papel das
mulheres.
5. Qual é a "única igreja"?
A. Atos dos Apóstolos 11:25-26 Igreja = Discípulos = Cristãos Quando
Deus olha do céu para baixo, Ele vê uma igreja - todos os discípulos batizados
em todo o mundo, que estão "comprometidos" na obediência à Sua palavra.
Essa é a chamada a única igreja verdadeira. (Efésios 4:4-8)

B. Uma congregação local é chamada de "igreja visível". No primeiro século,
todas as "igrejas visíveis" compunham a "igreja verdadeira" No entanto, como
tantas "igrejas visíveis" se afastaram da verdadeira doutrina e porque todos
os discípulos batizados e comprometidos não estão em uma congregação,
devemos nos esforçar para ser um membro de uma congregação local.
C. A palavra grega para igreja é "ekklesia", que significa "assembleia" ou
"chamado". ("Ek" significa "fora" e "kaleo", que significa "chamar".) Ser
discípulo é ser "chamado para fora" do mundo. Portanto, a igreja na Bíblia era
a "assembleia" dos "chamados".
D. Existe vários nomes na Bíblia para a Igreja de Deus: Discípulos, Cristãos,
Igreja de Deus, Igreja de Cristo, O Caminho, Igreja do Primogênito, Santos,
etc. Uma vez que somos livres para escolher qualquer nome para a nossa
congregação, desde que ela percorra todo o mundo, e porque as nossas
igrejas são compostas de apenas discípulos comprometidos, nós nos
denominamos "Igreja Cristã Internacional."
6. O que distingue as Igrejas Cristãs Internacionais? (O que nos separa ou
"divide" do fluxo principal da Cristandade)
A. Acreditamos que Deus ressuscitou Jesus fisicamente dentre os
mortos.
B. Cremos que a Bíblia é inspirada por Deus e é nossa única
autoridade. Portanto, uma vez que não nos afastamos (dividimos) da
verdade, nos consideramos sem denominação.
C. Somos uma Igreja da Bíblia, não simplesmente uma Igreja do Novo
Testamento: 2 Timóteo 3:14-17. O contexto da palavra "Escritura" está se
referindo ao Antigo Testamento. Acreditamos que o Antigo Testamento se
aplique às nossas vidas - tanto quanto o Novo Testamento - exceto a Lei de
Moisés e qualquer ensinamento no Novo Testamento que substitua o Antigo
Testamento (Exemplo: Motivos para o divórcio)
D. Acreditamos - como no livro de Atos – que a igreja visível deve ser
composta por discípulos batizados comprometidos.
E. "Fique em silêncio onde a Bíblia fala e fale onde a Bíblia é
silenciosa". Na aplicação dos princípios bíblicos para construir a igreja
visível, acreditamos que devemos obedecer a Palavra de Deus, mas onde a
Bíblia não proíbe a prática ou o nome, estamos livres para usar nossa
criatividade dada por Deus. Gênesis 2:19 (Exemplos: Os princípios de "Batepapos", "Evangelista principal", "Discipulado em Parceria" e "Setores" estão
nas Escrituras, embora estes termos não. No entanto, em nenhum lugar eles
são proibidos. Também, música instrumental e mulheres remuneradas como
líderes do ministério não são proibidas nas Escrituras).
F. Nós acreditamos em uma liderança central. Ao longo da Palavra de
Deus, quando o Seu povo foi unificado, houve uma forte liderança central e
líder central piedoso. (Exemplos: Moisés, Josué, David e, claro, Jesus e os
Apóstolos) 1 Coríntios 4:15-17 e Tito 1:5 ensinam que as congregações

locais tinham um evangelista supervisionando, que unificou os discípulos "em
todos os lugares, em todas as igrejas". No primeiro século, as congregações
eram um movimento coletivo – não autônomo, não autogovernadas)
G. Mateus 28:19-20 Nossa visão - A evangelização de todas as nações
nesta geração - será alcançada através de cada discípulo fazendo discípulos,
e cada discípulo tendo relacionamentos de discipulado.
7. 1 Coríntios 12:14-27
A. Nós precisamos do corpo. O corpo precisa de nós. (v. 21)
B. Estar envolvido em um nível de relacionamento na igreja (v. 28)
8. Hebreus 10:23-25
A. Não falte aos cultos
B. A congregação nos ajuda a ficar firmes em nosso compromisso (v.23)
C. Outra finalidade de congregar é encorajar uns aos outros para
permanecermos fiéis.
D. Você deve ir a todas as reuniões do corpo: Cultos de domingo e meio da
semana, bate-papo bíblico, devocionais especiais, jubileus, retiros, etc.
Comece a reorganizar sua agenda para estar em todas as reuniões do corpo.
9. Contribuição
A. Malaquias 3:6-12 Não roubar a Deus no seu dízimo e ofertas. O dízimo é
a diretriz do nosso sacrifício aos domingos para atender as necessidades do
ministério. Ofertas benevolentes são dadas nos cultos de meio de semana.
B. 2 Coríntios 9:6-8 O ato de dar deve vir de um coração "alegre" - e não
sob compulsão
C. Deus o abençoa quando você sacrifica.

Estudo de seguimento nº 1
Fui batizado, e agora?
Introdução:
A. Discuta com o jovem discípulo os primeiros dias como cristão;
B. Compartilhe a “Carta a Deus”. Se o(a) jovem discípulo(a) ainda não teve a
chance de escrevê-la, encoraje-o(a) a fazê-la.
1. Atos dos Apóstolos 2:36-47 A conversão dos 3.000
A. Discuta sobre a conversão bíblica
1. Reveja como se tornar um discípulo;
2. Reforce a alegria da salvação e temor a Deus.
B. Devoto aos ensinamentos dos Apóstolos – a Palavra
1. Para o tempo com Deus, sugira um livro ou tema – lendo um capítulo por
dia;
2. Para muitos, um diário de tempos com Deus ajuda bastante.
C. Devoto à comunhão
1. Discuta o propósito de cada reunião: Culto de adoração aos domingos,
cultos de meio de semana, culto para os homens/culto para as mulheres,
bate-papos, devocionais e tempos de discipulados;
2. Discuta a necessidade de tomar a iniciativa nos relacionamentos – dar, não
só receber;
3. Discuta a importância da hospitalidade – convide as pessoas à sua casa
para uma refeição;
4. Discuta a expectativa da liderança sobre o dízimo aos domingos e de dar
uma oferta benevolente nos cultos de semana. Leiam juntos Malaquias 3:612 e Hebreus 13:17.
D. Devoto à partilha do pão – Santa Ceia (1 Coríntios 11:23-32)
1. Discuta o propósito do pão e o fruto da videira;
2. Discuta o que significa se tornar espiritualmente “fraco, doente e
adormecido”. Como a santa ceia previne essas condições? (doente:
Provérbios 13:12).
E. Devoto à oração
1. Discuta como o fato de orar traz paz (Filipenses 4:4-7);
2. Compartilhe pedidos e orações respondidas.
2. Atos dos Apóstolos 9:1-22 A conversão de Paulo
A. Paulo começa a pregar imediatamente
1. Com quem você tem compartilhado a fé?
2. Liste amigos e familiares com quem compartilhará essa semana.
B. Paulo se fortalece;
C. Paulo é perseguido.
3. Hebreus 5:11 – 6:6 Os princípios básicos
A. Empenhe-se em aprender os princípios básicos (ensinamento elementares) até
amadurecer, assim você pode ser frutífero e não se afastar da fé;
B. Considere tomar aulas sobre princípios básicos.

Estudo de seguimento nº 2
Cristo é sua vida
Introdução:
A. Discuta:
1. Você teve tempos com Deus diariamente durante a semana que passou?
2. Com quem você compartilhou e a quem você convidou?
B. Discuta o impacto da santa ceia no domingo.
1. Colossenses 3:1-4 Ressuscitado para uma vida nova
A. Ressuscitado com Cristo no batismo (Colossenses 2:12);
B. O Espírito Santo, recebido no batismo, lhe dá o poder de fixar sua mente
(pensamentos) e seu coração (emoções) em coisas do alto;
C. Cristo é sua vida.
2. Colossenses 3:5-11 Faça morrer
A. Discuta e seja aberto quanto às suas lutas durante a semana que passou;
B. Discuta quaisquer desafios financeiros – oferta a Deus, aluguel, contas,
salário, etc.
C. Discuta maneiras práticas de crucificar sua natureza pecaminosa.
3. Colossenses 3:12-14 Revista-se de
A. Compaixão
B. Bondade
C. Humildade
D. Mansidão
E. Paciência
F. Perdão
4. Colossenses 3:15-24 Novas atitudes
A. Paz
B. Gratidão
C. Dedicar-se incondicionalmente
D. Interações familiares (v. 18-21)
E. Empregador – relação com seus empregados (v. 22-24)
F. Aluno – relação com professores (v. 22-24)

Estudo de seguimento nº 3
Melhores amigos de todos os tempos
Introdução:
A. Compartilhe sobre os relacionamentos mais próximos que teve em sua vida –
Deus e família espiritual em comparação à sua família física e amigos antigos;
B. Pergunte ao jovem cristão “quem são seus amigos mais próximos?”.
1. Escrituras sobre “uns aos outros”
A. João 13:34-35 Amem-se uns aos outros. Jesus ensina que cristãos devem
ter relacionamentos mais próximos e melhores do que as pessoas do mundo.
Foque sua mente em fazer dos discípulos os seus melhores amigos;
B. Hebreus 3:12-14 Encorajamento diário uns aos outros;
C. Efésios 5:19-20 Adorem a Deus entre si – cantem ao Senhor entre si com
salmos, hinos e cânticos espirituais;
D. Colossenses 1:28-29 Discipulem um ao outro. Isto é essencial no plano de
Deus para se tornar maduro. Ao amadurecermos, aprendemos a aconselhar uns
aos outros (Romanos 15:14);
E. Gálatas 6:1-2 Com mansidão, restaurem uns aos outros e carreguem os
fardos uns dos outros;
F. Tiago 5:16 Confessem seus pecados uns aos outros. Discuta a franqueza e a
transparência, lembrando que “franqueza gera franqueza”, portanto compartilhe
suas lutas
G. Tiago 5:16-18 Orem uns pelos outros. Isto faz a diferença!
H. Hebreus 12:14-15 Sejam santos e previnam “atitudes ruins” uns dos outros;
I. 1 Tessalonicenses 5:12-14 Vigiem-se uns aos outros;
J. João 17:20-23 O objetivo final de amor e união – evangelizar o mundo!
2. Namorar e casar somente com discípulos
A. 1 Coríntios 7:39 Casamento deve ser somente com alguém do Senhor;
B. 2 Coríntios 6:14 – 7:1 Namoro, assim como casamento, é parceria, onde
vocês estão “no mesmo jugo”. Discípulos precisam se separar de descrentes para
receber as promessas de Deus;
C. 1 Reis 11:1-10; Neemias 13:23-27 Estude este princípio no Antigo
Testamento. Namorar ou casar fora do Reino é ser infiel a Deus. Se você é
solteiro(a), você já foi a um encontro cristão?
D. 1 Pedro 3:1-7 Se você é casado(a), você está conquistando seu cônjuge?
3. Reconciliem-se entre si
A. Mateus 18:15-17 Cristãos iram pecar contra os outros. Quando alguém peca
contra você, não o(a) difame, contando a alguém. Fale com a pessoa que o(a)
magoou, para que você o(a) ganhe como amigo(a);
B. Disciplina na igreja começa um-a-um e raramente deve seguir para os passos
2, 3 e 4.

Estudo de seguimento nº 4 – A Missão
Introdução:
A. Compartilhe sobre os visitantes que você levou mais recentemente à igreja ou
bate-papos;
B. Pergunte ao jovem discípulo sobre seu evangelismo.
1. A Missão de Jesus
A. Lucas 19:10
B. 1 Timóteo 1:15
C. Mateus 28:19-20
D. Atos dos Apóstolos 20:24
1. Qual era a missão de Jesus?
2. Qual é a missão de cada discípulo?
2. A Missão dos Discípulos
A. João 15:1-16
1. Glorificar a Deus, em João 15, é o fruto de fazer discípulos, não
simplesmente batizar. (Mateus 28:19 nos ordena a “ir e fazer discípulos”.
João 15:16 nos ordena a “ir e dar fruto que permaneça”);
2. Para dar fruto, a pessoa precisa estar “na videira”, caso contrário, será
cortada fora;
3. Jesus é o discipulador perfeito, mas Ele também é um discípulo perfeito de
Deus;
4. Amar a Deus é obedecer aos Seus mandamentos. O discipulado ajuda
nossos corações a querer obedecer aos Seus mandamentos. (Mateus 28:20)
Portanto, nós precisamos amar uns aos outros, até o ponto de sacrificar
nossas vidas pela vida de outrem.
B. O livro de Atos dos Apóstolos registra os 30 anos desde o começo da igreja,
no dia de Pentecostes, à chegada de Paulo em Roma – sinalizando que o
evangelho foi ao mundo conhecido. A igreja no primeiro século foi um
movimento. Discuta o crescimento da igreja do primeiro século quando todos os
cristãos estavam se dedicando a ser frutíferos – fazer discípulos.
1. Atos dos Apóstolos 2:41
2. Atos dos Apóstolos 2:47
3. Atos dos Apóstolos 4:4
4. Atos dos Apóstolos 5:14
5. Atos dos Apóstolos 6:1
6. Atos dos Apóstolos 6:7
7. Atos dos Apóstolos 8:4
8. Atos dos Apóstolos 9:31

9. Atos dos Apóstolos: 11:21
10. Atos dos Apóstolos: 12:24
11. Atos dos Apóstolos: 13:49
12. Atos dos Apóstolos: 14:1
13. Atos dos Apóstolos: 14:21
14. Atos dos Apóstolos: 16:5
15. Atos dos Apóstolos: 17:4

16. Atos dos Apóstolos 17:6 (RSV-Revised Standard Version em inglês)
“Esses homens que têm virado o mundo de cabeça para baixo por todo o
mundo, agora chegaram aqui...”;
17. Colossenses 1:6, 23 O mundo conhecido foi evangelizado por volta de
61 D.C., em uma geração! (Paulo está na prisão quando escreve
Colossenses - Atos dos Apóstolos 28). Portanto, a visão de Jesus se
tornou realidade – “a evangelização das nações em uma geração!”.

C. Discuta e ore por:
1. Evangelismo do mundo
2. Equipes de Missão
3. Seus sonhos no reino... como você pode usar seus talentos para Deus?

Estudo de seguimento nº 5 – Perseguição
Introdução – 2 Timóteo 3:12 Todo aquele que quiser viver como discípulo
será perseguido.
1. Jesus foi perseguido.
A. Família
1. Marcos 3:20-21 A família de Jesus pensou que Ele estava fora de si.
(havia feito lavagem cerebral; teve sua mente controlada);
2. Marcos 3:31-35 Jesus priorizou Sua família espiritual acima de Sua
família física;
3. Atos dos Apóstolos 1:12-14 Essa convicção produz conflito; contudo,
após Sua ressurreição e ascensão, Sua mãe e irmãos já eram discípulos.
B. Difamação e calúnia
1. João 7:12-13 Jesus foi acusado de enganar as pessoas;
2. João 10:19-21 Os judeus – pessoas religiosas – perseguiram
intensamente a Jesus através de xingamento e destruição de sua reputação.
Os ensinamentos de Jesus, muitas vezes, dividiram seus ouvintes.
C. Alcance da perseguição
1. Lucas 23:1-3 Jesus é condenado à morte de cruz por meias verdades;
2. Jesus – que era perfeito – foi falsamente acusado e mal compreendido por
sua família e morto por líderes religiosos. O que você pensa que acontecerá a
você se seguir a Jesus?
2. A igreja do primeiro século foi perseguida
A. Atos dos Apóstolos 5:17-18, 38-42
1. Por inveja, a liderança judaica prendeu os apóstolos por pregarem a
Palavra;
2. Aqueles que perseguiram os cristãos pensaram que o estavam fazendo por
Deus, quando, na verdade, estavam lutando contra Ele;
3. Os apóstolos sofreram maus tratos físicos;
4. A perseguição não impediu os discípulos de proclamarem o evangelho
diariamente.
B. Atos dos apóstolos 28:21-22
1. Em todos os lugares, a igreja era altamente controversa;
2. A igreja era chamada de “seita”;
3. Uma vez que as Igrejas Cristãs Internacionais têm o objetivo de imitar a
Jesus e à igreja do primeiro século, o que acontecerá a nós? Se uma igreja
não está sendo perseguida, no que isto implica?
3. Causas de perseguição. 1 Timóteo 4:16 – Vida e doutrina
A. Vida
1. 1 Pedro 4:3-4 O mundo se sente condenado por aqueles que já não
participam mais nos seus pecados;
2. 1 Pedro 4:12-16 Não se surpreenda ou se envergonhe por causa da
perseguição, mas tenha certeza de que é perseguido pelo bem da justiça.

B. Doutrina
1. Pregando a Palavra – João 15:18-20; 16:1-4
a. Jesus avisa que a perseguição vem àqueles que pregam a mesma
mensagem que Ele;
b. Jesus avisa que o ódio é um preço certo, e talvez até mesmo a morte.
2. Caminho estreito da salvação – Mateus 7:13-14
a. Atos dos Apóstolos 4:12 Somente um indivíduo que acredita em
Jesus é salvo (esta verdade condena ateus, politeístas, judeus,
muçulmanos, hindus, budistas, etc.);
b. Atos dos Apóstolos 2:36-38 Somente um adulto que é batizado em
água pelo perdão dos seus pecados é salvo (esta verdade condena tanto
aqueles que praticam batismo infantil quanto apenas “aceitar a Jesus no
seu coração” como doutrinas de salvação);
c. Mateus 28:19-20 Somente a pessoa que toma a decisão de ser
batizada como discípula é salva (esta verdade condena aqueles que se
batizam pela remissão dos pecados, mas não se tornam discípulos antes e
depois do batismo);
d. Nós não condenamos os perdidos, eles já estão condenados. No
entanto, quando os perdidos são confrontados pela doutrina sobre suas
condições perante Deus, eles irão se arrepender, correr ou perseguir.
C. Doutrina do discipulado – Mateus 28:19-20
Mateus 28:19-20 Discipular, chamar as pessoas a obedecer a Palavra de
Deus, é frequentemente visto pelo mundo como controlador.
4. Nossa atitude sobre perseguição
A. Mateus 5:10-12
1. Não tema a perseguição. Não se importe com o que os homens pensarão
sobre você, importe-se só com Deus;
2. Alegre-se! Você não está sozinho(a), uma que vez que eles perseguiram
tanto Jesus quanto os profetas.
B. Efésios 6:10-18
1. Satanás está por trás de toda perseguição. Somente Deus e Sua
armadura espiritual lhe darão a vitória sobre o mundo.
5. Conclusão – As Igrejas Cristãs Internacionais são parte de um movimento
cristão controverso. Alguns nos chamam de seita e nos acusam tanto de fazer
lavagem cerebral quanto de controlar mentes. Muitos falsos rumores e também
meias-verdades têm sido espalhados. Artigos de jornais, programas de televisão e
especialmente a internet, têm difamado a ICI, porém, os fatos são que vidas têm
sido mudadas radicalmente, casamentos têm sido recuperados, viciados têm sido
libertos, os pobres têm sido alimentados e cuidados, e esse movimento que cresce
rapidamente – O Movimento de Compromisso Total – está se espalhando pelo
mundo nesta geração! Exatamente como no primeiro século!
(Veja saopauloicc.org, caicc.net, upsidedown21.org e kipmckean.org)

