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INTRODUÇÃO AO
SEJAM FRUTÍFEROS E MULTIPLIQUEM- SE
O curso "SEJAM FRUTÍFEROS E MULTIPLIQUEM- SE" (SFEM), é um método de discipulado e
currículo desenvolvido para ajudar os seguidores de Cristo e aqueles que desejam tornar-se um
seguidores de Cristo compreender o relacionamento especial que pode ter com Deus vivo
verdadeiro. SFEM é um curso destinado a mostrar os seguidores de Cristo a vida abundante que
pode ter no relacionamento com Jesus.
As pessoas foram criadas para o relacionamento com os outros. Mais importante, as pessoas foram
feitas para viver em relacionamento com Deus. A conseqüência do pecado é relacionamentos
quebrados uns aos outros e com Deus. Nossos relacionamentos quebrados levaram as pessoas a
viver em desarmonia um com o outros, com o resto da criação, e com Deus. É por esta razão que,
neste mundo nós experimentamos Guerra, fome, violência, doença, governantes injustos e
sociedades injustas. Sem uma compreensão de como lidar com o pecado e como restaurar
relacionamentos, estamos destinados a viver uma vida de desespero.
A Boa Notícia é que Deus providenciou uma maneira de cobrir o pecado e restaurar
relacionamentos. SFEM procura ensinar as pessoas a ler e descobrir a Boa notícia encontrada Na
Santa Palavra de Deus, a Bíblia.
Enquanto as pessoas descobrem a Boa Notícia nas histórias bíblicas, verdades essenciais na
bíblicas são revelados. Estas verdades bíblicas essenciais capacita o seguidor de Cristo a viver um
relacionamento mais profundo com Deus. O método SFEM para descobrir verdades bíblicas, ajuda a
orientar as pessoas para saber como estudar e entender a Bíblia. Na Bíblia, Deus faz uma promessa
para aqueles que sinceramente buscam conhecer a verdade: "Peçam, e lhes será dado; busquem e
encontrarão; batam a porta e lhe será aberta para você. Pois todo que pede recebe; aqueles que
procuram acham; e para aqueles que bater, a porta será aberta "(Mateus 7:7-8).
O curso SFEM ensina as pessoas a pedir, buscar e bater. Ela ensina as pessoas a lerem a Bíblia e
procurar a verdade de Deus. A verdade é que Deus foi responsável por nosso pecado e quer
restaurar nossos relacionamentos. Para aqueles que são sinceros na busca pela verdade de Deus e
que vivem as verdades encontradas na Bíblia, eles são prometidas para se reconciliar de novo com
Deus. Quando o relacionamento das pessoas com Deus está reconciliado, eles podem viver uma
vida abundante.
A razão que este curso é intitulado " SEJAM FRUTÍFEROS E MULTIPLIQUEM- SE” é porque o
primeiro passo para viver uma vida em relacionamento com Deus é reconhecer que Deus nos criou
para viver uma vida frutifera. Somos chamados a viver uma vida de frutifera física e espiritualmente
(ver Gênesis 1:27-28 e Mateus 28:18-20). Da mesma maneira que cuidamos nossos filhos físicos
até maturidade somos também responsáveis, como seguidores de Cristo a cuidar o crescimento dos
nossos filhos espirituais. Por exemplo: Indivíduos e grupos de discipulados que crescem em
maturidade espiritual vão discípular, dirigir, e corrigir os outros de acordo com a verdade e autoridade
da Palavra de Deus. O foco e objetivo final da SFEM é desenvolver vidas maduras e frutiferas ,
porque a vida frutífera levar nos á a uma multiplicação espiritual.
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INTRODUÇÃO À HISTÓRIAS
Cada lição da SFEM se concentra numa história diferente da Bíblia. Jesus falou de suas histórias e
parábolas,dizendo que o que se acha neles são "coisas ocultas desde a criação do mundo" (Mateus
13:34-35). Deus tem escondido mistérios nas histórias da Bíblia e Ele quer que nós encontremos e
desbloqueimos esses mistérios.
As lições de SFEM juntamente com o método de estudo SFEM vai ajudar a desbloquear esses mistérios e
irá fornecer-lhe meios práticos para aplicar as suas verdades à sua vida do dia-a-dia. Ao aplicar as
verdades encontradas na Bíblia que vai levar você para um relacionamento mais profundo com Deus e
que irá produzir uma vida cheia de amor, alegria e paz.
Nós fornecemos a seguinte parábola, a partir da Bíblia, para ilustrar como usar o método de estudo SFEM
e demonstrar a importância de uma história da Bíblia. Depois de ler a introdução à história da Bíblia e a
história da Bíblia você será conduzido através de uma série de nove (9) perguntas que o ajudarão a
desvendar as verdades poderosas escondidas na história. Antes de começar, tome um momento e pedir a
Deus para ajudá-lo a encontrar as verdades escondidas.
Introdução à história da Bíblia: os amigos de Jesus reconheceram que Jesus tinha uma relação muito
íntima com Deus. Eles muitas vezes notando que Jesus iria gastar tempo privado orando a Deus. Eles
também perceberam que, devido à estreita relacção de Jesus com Deus que Ele era mais sábio do que
qualquer outro homem e que Ele tinha poder para fazer milagres. Um dia, amigos de Jesus lhe pediram
para ensiná-los a orar. Em resposta ao seu pedido Jesus tirou as palavras de uma oraçao muito simples
para mostrar-lhes como orar. Na conclusão da oraçao Jesus disse aos seus amigos a seguinte parábola.
Então Jesus disse-lhes: "Suponha que você tenha um amigo, e você vai com ele à meia-noite e dizer:
'Amigo, empresta-me três pães, um amigo meu em uma viagem veio a mim, e eu não tenho nada a
colocar diante dele. "E suponha que o interior responde: 'Não me incomoda. A porta já está fechada, e eu
e meus filhos estamos na cama. Eu não posso me levantar e dar-lhe qualquer coisa. "Eu digo a você,
mesmo que ele não vai se levantar e dar-lhe o pão por causa da amizade, por causa da sua audácia
descarada, ele certamente irá se levantar e dar-lhe tanto quanto você precisa. "Então eu digo: Peçam, e
lhes será dado; busquem, e encontrarão; batam, e a porta será aberta para você. Pois todo o que pede,
recebe; aqueles que buscam encontrar, e para aqueles que bater, a porta será aberta. "Qual de vocês,
pais, se seu filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra em vez disso? Ou, se lhe pedir um ovo, lhe dará um
escorpião? Se vós, pois, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso
Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que lho pedirem? (Lucas 11:5-13)
Agora que você leu a história que irá levá-lo através de três etapas progressivas que os levarão para
limpar descobertas bíblicas. Existem 3 perguntas incluídas em cada uma dos 3 passos para um total de 9
perguntas. O primeiro passo vai ajudar a conhecer a história. O segundo passo vai ajudar você a entender
a história. A terceira etapa vai ajudar você a descobrir as verdades escondidas na história. Você pode
levar algum tempo, tanto quanto você precisa para trabalhar em espírito de oraçao através de cada passo.
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PASSO 1 - CONHEÇA A HISTÓRIA – PERGUNTA
Antes de você ser capaz de descobrir os mistérios encontrados em uma história da Bíblia ou parábola você deve
primeiro "conhecer" a história. Toda história tem três qualidades comuns / características. Sem essas três
qualidades / características de uma história incomplete.
A seguir, são as três (3) qualidades necessárias / características:
1. Quem são as personagens da história?
2. Quais são as ações das personagens da história?
3. Quais são os detalhes da história?
Se você é capaz de identificar as personagens, suas acções e os detalhes especiais de uma história, então você
vai conhecer a história. Vamos identificar as personagens, acção e detalhes da história que acabamos de ler.
Usando uma caneta ou lápis levar alguns momentos para fazer o seguinte:
• Dê um duplo sublinhado cada personagem. A personagem é uma pessoa. Depois de ter identificado um
personagem que não é necessário sublinhar a mesma personagem de cada vez queaparecem na história:
• Sublinhe cada acção ou verbo. Um verbo é uma acção ou evento.
• Com linhas onduladas alinhar os detalhes especiais que são significativos.
Abaixo está um exemplo de como a história acima poderia cuidar de você ter aplicado sublinha, sublinha duplo e
linhas onduladas:
Então Jesus disse-lhes: "Suponha que você tenha um amigo, e você vai com ele à meia-noite e dizer: 'Amigo,
empresta-me três pães, um amigo meu em uma viagem veio a mim, e eu não tenho nada a colocar diante dele. "E
suponha que o interior responde: 'Não me incomoda. A porta está fechada, e eu e meus filhos estamos na cama. Eu
não posso me levantar e dar-lhe qualquer coisa. "Eu digo a você, mesmo que ele não vai se levantar e dar-lhe o pão
por causa da amizade, por causa da sua audácia descarada, ele certamente irá se levantar e dar-lhe tanto quanto você
precisa.
"Então eu digo: Pede, e lhes será dado; busca, e encontraras; bate a porta e ela será aberta para você. Pois todo o que
pede, recebe; aqueles que buscam encontram, e para aqueles que baterem, a porta será aberta. "Qual de vocês, pais, se
seu filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra em vez disso? Ou, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós,
pois, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai do céu dará o Espírito Santo
àqueles que vos pedirem? (Lucas 11:5-13)

Verifique se você identificou corretamente todos as 9 personagens da história. O seguinte é uma lista de
caracteres identificados na história:
• Jesus
• Você
• Seu primeiro amigo que você pede pão
• Amigo segundo em uma viagem
• As crianças que estão na cama
• Qualquer pessoa que pede, pede e bate a porta
• Seu filho
• O Pai Celestial
• Espírito Santo
Você já SABE a história, porque você identificou as personagens, suas acções e os detalhes especiais na história.
Dedique alguns minutos e veja se você é capaz de recontar a história em voz alta ou silenciosamente em sua
mente, sem olhar para a história. Você vai logo perceber que você se familiarizar com a história.
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PASSO 2 - ENTENDER A HISTÓRIA - PROCURA
Agora que você conhece a história, você vai procurar entender a importância e o significado da
história. A melhor maneira de compreender o significado de uma história é centrar-se na
perspectiva diferente de cada personagem da história. Nesta etapa é importante para "entrar na
pele" de cada personagem para tentar identificar com eles. Para fazer isso, pedimos um outro
conjunto de três perguntas. A seguir estão três perguntas a fazer sobre cada personagem:
4. Que emoção pode estar experimentando cada personagem?
5. Que escolhas que cada personagem tem?
6. Quais são os motivos por trás da escolha de cada personagem?
Por exemplo, quando você entrar na pele da personagem em segundo na história acima, que é
Você, que emoções você está sentindo potencialmente como você ir para a casa de seu amigo à
meia-noite para lhe pedir pão? Você está nervoso? Você tem medo? Quais poderiam ser as
emoções que você está sentindo?
Depois de ter examinado as emoções possíveis / possível de uma personagem, em seguida,
considerar que as escolhas que a personagem poderia ter feito. Considerando o caráter mesmo de
você, o que as outras opções que você poderia ter feito além de ir para a casa do seu amigo à
meia-noite e pedir pão? Poderia ter esperado até de manhã para pedir pão? Poderia ter dito ao seu
amigo que está em uma viagem que você não tem alimento a oferecer-lhe? Todos nós temos várias
escolhas em circunstâncias da vida. É útil examinar quais opções estão disponíveis em
comparacção com a escolha que foi feita na história.
Ao examinar as diferentes opções de um personagem que você deve procurar entender o motivo
por trás da escolha que cada personagem fez. Mais uma vez, considerando a mesma personagem,
se você fosse medo (emoção) sobre a aproximacção do seu amigo à meia-noite ainda você superou
seu medo e bateu na porta do seu amigo, qual foi o motivo por trás deu a opção de bater na porta
que era tão poderosa porque você foi capaz de superar o medo? Foi amor e compaixão para o seu
amigo? Era uma obrigacção por causa da expectativa? Qual foi o motivo para a escolha que foi
feita?
Fazer as perguntas de emoções, escolhas e motivos levá-lo além do CONHECIMENTO da história.
Eles dão-lhe a capacidade de COMPREENDER a importância da história. Essas três perguntas
devem ser feitas para cada personagem da história. Por exemplo, qual é o estado emocional de seu
amigo quando você bateu na porta à meia-noite buscando o pão? Será que seu amigo tem a opção
de dar-lhe pão ou não? Em seguida, examine os possíveis motivos de seu amigo para lhe fornecer o
pão que você solicitou.
Como você entrar na pele de cada personagem, fazendo as três perguntas de emoções, escolhas e
os motivos que você vai notar que a história se torna viva. Muitas vezes, quando ouvimos uma
história que, naturalmente, examinar as emoções, escolhas e motivações das personagens, sem
perceber. O verdadeiro significado de uma história é revelada através de três perguntas. É através
destas três perguntas que somos capazes de buscar e COMPREENDER as verdades da história.
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PASSO 3 - DESCOBRIR AS VERDADES - BATER
Agora que você já passou por etapas 1 e 2 para CONHECER e COMPREENDER a história,
chegamos ao terceiro passo de DESCOBRIR as verdades escondidas na história. Lembre-se, de
acordo com esta parábola Jesus disse que, "Se você PEDIR, você receberá, se você PROCURAR
você vai encontrar e se você BATER a porta será aberta." Na Etapa 1, pedimos três perguntas que
nos ajudaram a conhecer a história. Na Etapa 2 buscávamos identificar com cada personagem.
Agora, no Passo 3 queremos bater à porta de Deus e esperar que ele abra a porta e revelar os
mistérios encontrados na história.
Jesus ensinou-nos que todos os ensinamentos das Escrituras pode ser resumida em dois
mandamentos. O primeiro comando é amar a Deus com todo nosso coraçao, alma, mente e força. O
segundo comando é amar ao próximo como a nós mesmos. Isso significa que cada história na Bíblia
tem o potencial para nos ensinar direito pensamentos bíblicos e acções que nos levam a entender
melhor como podemos amar Deus com todo nosso coraçao, alma, mente e força, e como amar os
outros como amamos nós mesmos.
A terceira etapa envolve mais 3 perguntas que ajudam a revelar os mistérios encontrados na história
da Bíblia.São perguntas simples, mas profunda:
7. Quais são os pensamentos e acções corretas bíblicos encontrados na história?
8. O que essa história ensina-me sobre Deus que me ajude a amá-Lo com todo o meu coraçao, mente,
alma e força?
9. O que essa história ensina-me sobre amar os outros?
Descoberta Pergunta 1:
Como você analisa a história, quais são os pensamentos corretos bíblicos e acções? É verdade que
Deus deseja possamos pedir, procurar e bater? São essas acções corretas bíblicos? O que mais você
encontrar na história que nos ensina sobre pensamentos e acções corretas? Dedique alguns minutos
para fazer uma lista:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Descoberta Pergunta 2:
Depois de ter identificado os pensamentos corretos bíblicos e acções, a segunda questão pergunta: "O
que essa história ensina-me sobre Deus que me ajude a amar a Deus com todo o meu coraçao, mente,
alma e força?" Como você examina a história , seria preciso dizer que esta história nos ensina que
podemos ver Deus como um bom pai? O que mais a esta história nos ensina sobre Deus que nos
ajude a amá-lo melhor?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Descoberta Pergunta 3:
A pergunta final pergunta: "Como devemos tratar os outros?" Como você examina a história, o que
você aprende sobre si mesmo? E o que você aprende sobre como você deve tratar os outros? Jesus
disse para amar os outros com a mesma intensidade que amamos a nós mesmos.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Resumo: Se você aplicar estas 9 Perguntas para qualquer história na Bíblia irão ajudar a você a
conhecer a história, entender a história e, finalmente, a descobrir os mistérios escondidos dentro da
história. A seguir está uma lista resumida dos 9 Perguntas:

CONHEÇA A HISTÓRIA
1. Personagens
2. Acções
3. Detalhes
ENTENDER A HISTÓRIA
4. Emoções
5. Escolhas
6. Motivos
DESCUBRA AS VERDADES
7. Pensamentos e acções corretas
8. Amar a Deus
9. Amar os outros
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Características Únicas De
SEJAM FRUTIFEROS E MULTIPLIQUEM- SE
Como você anda com as lições SFEM e método de estudo você vai notar algumas características únicas no
currículo que não são encontradas em estudos típicos da Bíblia. As seguintes quatro características irão
fornecer-lhe uma visão do que separa SFEM de outros estudos bíblicos e o que o torna eficaz.

1. SFEM É UM CURRÍCULO BASEADA NA HISTÓRIAS DA BÍBLIA.
Cada lição SFEM é baseado em uma história da Bíblia. As lições não são meros ensinamentos baseados
fora das Escrituras, mas são histórias reais e parábolas encontradas na Bíblia. Quando Jesus veio à Terra e
viveu entre os homens, Ele ensinou Seus seguidores usando histórias e parábolas. Na verdade, o livro de
Mateus regista explicacção de Jesus como a razão pela qual Ele usou parábolas:
"Jesus falou todas estas coisas à multidão por parábolas, ele não disse nada a eles sem usar uma parábola.
Assim se cumpriu o que foi dito pelo profeta: "Abrirei a minha boca em parábolas, eu publicarei coisas
ocultas desde a criacção do mundo. '" (Mateus 13:34-35)
Nesta passagem Jesus está nos dando uma visão sobre por que Deus escolheu para falar conosco usando
histórias e parábolas. Jesus está dizendo que Deus tem escondido seus pensamentos e mistérios em
histórias e parábolas. Ao examinar a Bíblia você vê que aproximadamente 70% de toda a Bíblia é composta
de histórias, parábolas e narrativas. Isto demonstra claramente que Deus colocou muito significado e poder
nas histórias e parábolas. Por designacção intencional dos criadores de SFEM desejado que as lições se
concentrariam em histórias e parábolas para que o currículo possui uma alta primazia das Escrituras. Em
cada lição SFEM você vai notar, há muito poucas palavras que não vêm diretamente da Bíblia.
O currículo também está focado em histórias da Bíblia, porque eles são muito mais fáceis de lembrar e de
narrar. Como você descobre mistérios ocultos na Bíblia você vai se lembrar dessas descobertas especiais
porque você estando activamente procurando por eles e os encontrou. Além disso, quando você começa a
fazer descobertas da Bíblia eles vão se tornar mais pessoal para você e eles serão mais facilmente e com
precisão compartilhado com os outros.

2 - O MÉTODO DE SFEM É BASEADO NO PERMISSÃO.
À medida que você aprender o método SFEM você vai notar que ele ensina como fazer as perguntas certas,
a fim de descobrir os mistérios ocultos de Deus para si mesmo. Através deste método sistemático que são
ensinados pelo Espírito Santo como identificar e receber a verdade e revelacção de Deus. Nós encorajamos
você a compartilhar suas descobertas, a Boa Nova da Palavra de Deus com os outros. O método SFEM
permite que você tenha:
• Permissão para pensar por si mesmo
• Permissão para fazer perguntas
• Permissão para entender
• Permissão para ouvir o Espírito Santo
• Permissão para compartilhar com os outros
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3 - O MÉTODO DE SFEM É BASEADO NA DESCOBERTA.
Vemos em toda a Bíblia que Deus deseja para as pessoas, procurar e encontrar a verdade. Deus esconde
mistérios em Sua Palavra para que possamos encontrar e descobrir-los. Muitas vezes é através do processo
de descoberta que as verdades têm o maior significado e impacto pessoal. O seguinte é um simples
provérbio que expressa o valor da descoberta:
• Se você me DISSER, eu vou ESQUECER
• Se você me MOSTRAR, eu vou LEMBRAR
• Se você ENVOLVER-ME, eu vou ENTENDER
Descobri os mistérios é um processo que requer o envolvimento intencional. Temos de envolver nos
activamente no processo da descoberta para encontrar a verdade. Uma das melhores maneiras de descobrir
mistérios de Deus é através do envolvimento do grupo. Mesmo que você pode estudar histórias e descobrir
a verdade na devoção pessoal, você também pode estudar histórias com um pequeno grupo e aprender
muito mais descobertas do outro.

4 - O MÉTODO DE SFEM É BASEADO NA OBEDIÊNCIA.
Há muito pouco impacto pessoal em desvendar os mistérios de Deus nas Escrituras, se não temos a
intenção de aplicar as verdades em nossas vidas. A seguinte passagem nos diz que vamos receber uma
bênção de Deus se nós aplicamos a Sua lei e verdade em nossas vidas:
"Não apenas ouvir a palavra, e assim enganar a si mesmo. Faça o que diz. Aqueles que ouvem a palavra,
mas não fazer o que ele diz que são como pessoas que olham para o rosto em um espelho e, depois de
olhar para si mesmos, vão embora e imediatamente esquece o que eles se parecem. Mas quem olhar
atentamente a lei perfeita que dá liberdade, e continuar na mesma, não esquecendo o que ouviu, mas
fazê-lo, eles serão abençoados no que fazem. "(Tiago 1:22-25)
O processo SFEM não só incide sobre um processo de descoberta, mas também fornece um processo de
APLICAÇÃO pessoal clara. Assim que descobrir as verdades de Deus que devemos procurar entender como
vivê-la.
Considere que 2 Timóteo diz sobre a Escritura:
"Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em
justiça, para que o povo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra."
(2 Timóteo 3:16-17)
Observe que esta passagem diz que toda a Escritura "é útil para." Isto implica que, se as verdades da
Escritura são aplicadas em seguida, eles são úteis para ensinar, para repreender, para corrigir, no
treinamento. A passagem, no entanto, não garante que as Escrituras ensinam automaticamente, corrige,
repreende e treinar. Temos de ser intencional sobre permitindo Escrituras para ensinar, repreender, corrigir e
educar-nos. No processo de descoberta SFEM primeiro identificamos as verdades que a Bíblia nos ensinou.
Depois de ter identificado essas verdades que então permite que a Escritura possa repreender, corrigir e
educar-nos. A seguir, uma lista de perguntas pedimos para que a Escritura possa repreender, corrigir e
educar-nos.
• REPREENSÃO (lidar com o PASSADO) Como os meus pensamentos e acções comparar com os
pensamentos corretos bíblicos e acções aprendidas com a história?
• CORRETO (lidar com o PRESENTE) O que eu preciso fazer para corrigir os meus pensamentos e acções
erradas?
• TREINO (lidar com o FUTURO) Como vou responder da próxima vez que me deparo com uma situacção
que desafia os pensamentos corretos bíblicos e acções?
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O PROCESSO DE
SFEM DEFINIDO

Multiplicar
Fruta

Solo

Sejam Frurtiferos E Multipliquem- Se
CINCO ETAPAS DE CADA LIÇÃO
Podar

Cada lição é composto por cinco passos e cada passo
coincide com um aspecto particular da colheita dos frutos.

Semente
Água

TEMA DA LIÇÃO - Preparar o Solo
The Lesson Theme is designed to prepare the soil of your mind and heart as you begin the process of finding
the truths given by God in the Bible.

HISTÓRIA DA BÍBLIA - Planta a Semente
TA história da Bíblia é uma semente a ser plantada na alma que irão germinar, brotar e crescer em conhecimento e
verdade. Antes de ler a história não se esqueça de passar tempo em oraçao, pedindo a Deus que abra sua mente e
coraçao para as verdades da Bíblia.

PROCESSO DE DESCOBERTA - Água e Fertilize
Use essas 9 perguntas de água e fertilizar a semente, a Palavra de Deus, a fim de ajudar a tirar as verdades encontradas
na história. Ponha-se "os sapatos" das personagens.
1. Quem são as personagens?
2. Quais são as acções de cada personagem da história?
3. Quais são os detalhes especiais na história?
4. Que emoção pode estar experimentando cada personagem?
5. Que escolhas que cada carta tem?
6. Qual é o motivo para as escolhas de cada personagem faz?
7. De acordo com essa história de que estão certos pensamentos bíblicos e acções?
8. O que essa história ensina-me sobre Deus que me ajude a amar a Deus com todo o meu coraçao, alma, mente e força?
9. O que essa história ensina-me sobre mim mesmo ou aos outros que vão me ajudar a amar os outros com a mesma
intensidade que eu amo a mim mesmo?

ESCRITURAS ADICIONAIS ESTUDO – Podar

As Escrituras Estudo adicionais são incluídos para ajudar a evitar falsas doutrinas que podem ser formados a partir da
história. Leia estas escrituras para ajudar a responder a qualquer perguntas que você possa ter sobre a história da Bíblia.

PERGUNTAS DE APLICAÇÃO E CONCLUSÃO - Colheita dos Frutos
As questões de APLICAÇÃO e Conclusão ajuda o processo de colheita das verdades encontradas em todas as histórias e
depois aplicar as verdades em nossas vidas. Com base nos pensamentos corretos bíblicos e acções que você encontrou
durante o processo de descoberta de responder às seguintes perguntas. (Formação)
1. Repreensão (passado): Eu já amava a Deus com todo o meu coraçao, alma e mente? Amei meu próximo
como a mim mesmo?
2. Corrija (presente): Como posso corrigir os meus pensamentos e ações?
3. Trainamento (Futuro): Como posso preparar-me para continuar a amar a Deus com todo o meu coraçao,
alma e mente?
Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em
justiça para que o povo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
(2 Timóteo 3:16-17)
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PRÁTICA

SOMOS DADOS DONS
As pessoas hão de prestar contas á Deus como eles usam seus dons

LIÇÃO

P-1

TEMA DA LIÇÃO - Preparar o Solo
A Bíblia diz que as pessoas vão ser responsabilizadas a Deus por aquilo que fazem com os dons que
Deus lhes dá.
TEXTO-CHAVE: Então, vamos todos prestar contas por nós mesmos a Deus. (Romanos 14:12)

HISTÓRIA DA BÍBLIA - Semear a Semente

A introdução fornece informações para ajudar você a entender a história.
Jesus estava falando aos seus discípulos através de uma parábola. Uma parábola é uma história que
pode ser utilizado para demonstrar um princípio.
A história da Bíblia começa aqui.
"Mais uma vez, será como um homem indo em uma viagem, chamou seus servos e sua propriedade que lhes foi
confiada. A um deu cinco talentos de dinheiro, a outro dois talentos, e a outro um talento, cada um segundo a sua
capacidade. Em seguida, ele continuou sua jornada. O homem que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente e
colocar seu dinheiro para trabalhar e ganhou mais cinco. Assim também, o único com os dois talentos ganhou mais
dois. Mas o homem que havia recebido um talento saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu
senhor. "Depois de muito tempo o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O homem que havia
recebido cinco talentos trouxe os outros cinco. Disse ele, 'Mestre' 'você me confiou cinco talentos. Veja, eu ganhei
cinco. "O senhor respondeu: 'Muito bem, servo bom e fiel! Você tem sido fiel com algumas coisas, vou colocar você
no comando de muitas coisas. Venha e participe da alegria do seu senhor! '
"O homem com os dois talentos também veio. Disse ele, 'Mestre' 'você me confiou dois talentos; veja, eu ganhei mais
dois. "O senhor respondeu:' Muito bem, servo bom e fiel! Você tem sido fiel com algumas coisas, vou colocar você no
comando de muitas coisas. Venha e participe na felicidade do mestre! "Então o homem que havia recebido um
talent.Ele disse, 'Mestre' 'Eu sabia que você é um homem duro, que ceifas onde não semeaste e recolhes onde não
semeou. Então eu estava com medo e saí e escondi o teu talento no chão. Veja, o que pertence a você. '"O senhor
respondeu:' Servo mau e preguiçoso! Então, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeou? Bem,
então você deveria ter colocado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com
juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem dez talentos. Pois todo o que tem lhe será dado mais, e ele terá
em abundância. Quem não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. E jogar fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá
choro e ranger de dentes.
'"(Mateus 25:14-30)

PROCESSO DE DESCOBERTA - Água e Fertilize
ESCRITURAS ADICIONAIS DO ESTUDO – Podar
(Romanos 12:3-8, 1 Coríntios 10:31; 2 Coríntios 5:10, Efésios 4; Filipenses 4:14-19, Apocalipse 20:11-15)

PERGUNTAS DE APLICAÇÃO -Colheita dos Frutos (2 Timóteo 3:16-17)
CONCLUSÃOA Bíblia diz que todas as pessoas prestará contas a Deus para saber como eles vivem suas vidas. A vida
é um presente de Deus. Deus quer nossas vidas para serem produtivas.
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PRÁTICA

AMAR Á DEUS
O mandamento mais importante

LIÇÃO

P-2

TEMA DA LIÇÃO - Preparar o Solo
Jesus ordenou a seus seguidores a fazer muitas coisas. Jesus quer que todas as pessoas possam
segui-Lo e fazer o que Ele diz. A coisa mais importante que os seguidores de Cristo fazem é amar a
Deus e escutar as Suas palavras.
Texto-chave: Um dos professores da lei veio e ouviu-os debatendo. Notando que Jesus lhes tinha dado uma
boa resposta, perguntou-lhe: "? De todos os mandamentos, qual é o mais importante" "O mais importante",
respondeu Jesus, "é este: 'Ouve, ó Israel: O Senhor nosso Deus, o Senhor é um só. Amarás o Senhor teu Deus
com todo seu coração e com toda a tua alma e com todo o teu entendimento e com toda sua força. "O
segundo é este: 'Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há nenhum mandamento maior que estes.
"(Marcos 12:28-31)

HISTÓRIA DA BÍBLIA - Semear a Semente

A introdução fornece informações para ajudar você a entender a história.
Jesus estava com Seus discípulos.
A história da Bíblia começa aqui.
Como Jesus e seus discípulos estavam a caminho, ele chegou a uma aldeia onde uma mulher de nome
Marta, abriu sua casa para ele. Ela tinha uma irmã chamada Maria, ficou sentada aos pés do Senhor,
ouvindo o que ele dizia. Marta, porém, foi distraído por todos os preparativos que tiveram de ser feitas.
Ela veio até ele e perguntou: "Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado fazer o trabalho por
mim? Diga a ela para me ajudar! "" Marta, Marta, "o Senhor respondeu:" Você está preocupada e inquieta
com muitas coisas, mas poucas coisas são necessárias, ou mesmo apenas um. Maria escolheu o que é
melhor, e não vai ser tirado dela. "(Lucas 10:38-42)

PROCESSO DE DESCOBERTA - Água e Fertilize
ESCRITURAS ADICIONAIS DO ESTUDO – Podar
(Mateus 22:36-37, Lucas 11:42, Tiago 1:12, 1 João 2:4-5, 1 João 4)

PERGUNTAS DE APLICAÇÃO -Colheita dos Frutos (2 Timóteo 3:16-17)
CONCLUSÃOO mandamento mais importante dado por Jesus era de que as pessoas amem e oiçam o que Ele diz.
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PRÁTICA

PALAVRA COM VERDADE
SEMEADURA DE DEUS

LIÇÃO

P-3

A vida que produz muito fruto
TEMA DA LIÇÃO - Preparar o Solo
A Bíblia é a Palavra de Deus. Todos os seguidores de Cristo são chamados a ouvir e conhecer as
palavras de Deus. Muitas pessoas ouvem a palavra de Deus, mas eles não a vivem. A Bíblia instrui
todas as pessoas para ouvir a palavra de Deus e viver o que ela diz. O diabo não quer que as pessoas
saibam ou entendam a palavra de Deus. O diabo quer tirar as palavras de Deus de nossos corações.
Quando ouvirmos a Palavra de Deus e vivermos segundo Ela a nossa vida será frutífera.
Texto-chave: A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para meu caminho. (Salmo 119:105)

HISTÓRIA DA BÍBLIA - Semear a Semente

A introdução fornece informações para ajudar você a entender a história.
Jesus está falando a um grupo grande de pessoas. Este grupo de pessoas estão a partir de muitos
lugares diferentes.
A história da Bíblia começa aqui.
"Um semeador saiu a semear a sua semente. Enquanto lançava a semente, parte caiu à beira do caminho;
foi pisada e as aves comeram. Algumas caíram sobre a rocha, e quando ele apareceu, as plantas secaram,
porque não tinham humidade. Outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as
plantas. Ainda outra semente caiu em boa terra. Ele veio e deu fruto, cem vezes mais do que foi semeado
"" Este é o significado da parábola:. A semente é a palavra de Deus. Aqueles ao longo do caminho são
aqueles que ouvem, e, em seguida, vem o diabo e tira a palavra de seus corações, para que não creiam e
sejam salvos. Aqueles sobre a rocha são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas
eles não têm raiz. Eles acreditam por um tempo, mas na época de testes e sucumbem. A semente que
caiu entre espinhos são aqueles que ouvem, mas como eles vão a caminho, são sufocados pelas
preocupações da vida, riquezas e prazeres, e eles não amadurecem. Mas a semente em terra boa são
aqueles com um coraçao bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e pela perseverança produzir uma
colheita. (Lucas 8:5-8, 11-15)

PROCESSO DE DESCOBERTA - Água e Fertilize
ESCRITURAS ADICIONAIS DO ESTUDO – Podar
(Salmo 119; João 10:27, João 15:16, Filipenses 1:9-11, Colossenses 1:9-12, 1 Pedro 5:8)

PERGUNTAS DE APLICAÇÃO -Colheita dos Frutos (2 Timóteo 3:16-17)
CONCLUSÃOQuando as pessoas ouvem a Palavra de Deus, e viver esta Palavra, suas vidas serão bons frutos. É
importante que os seguidores de Cristo não deixem que o diabo ou os cuidados do mundo tirem a
Palavra de Deus em /dos seus corações.
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Realização De Grupos De Discipulado
ADORAÇÃO E ORAÇÃO
• Peça a Deus para estar no centro da reunião através da oraçao e adoraçao do grupo.
• Proporcionar um momento de agradecimento e testemunho público.

LIÇÃO DE DESCOBERTA E APLICAÇÃO
PASSO 1 – TEMA DA LIÇÃO
• Compartilhar o tema da lição e as Escrituras chave com o grupo.
PASSO 2 - HISTÓRIA DA BÍBLIA
• Compartilhar a Introdução e História com o grupo.
PASSO 3 - PROCESSO DE DESCOBERTA
• Conhecer a história.
• Entender a História.
• Descubra as verdades bíblicas.
PASSO 4 - ESCRITURAS DE ESTUDO ADICIONAL
• Examine os pensamentos corretos bíblicos e acções descobertos pelo grupo para determinar se são verdadeiras
descobertas bíblicas.
PASSO 5 - APLICAÇÃO E CONCLUSÃO
Com base nas descobertas encontradas na história, responder às seguintes perguntas. (Ensino)
• Repreensão (passado): Eu já amava a Deus com todo o meu coraçao, alma e mente?
Amei meu próximo como a mim mesmo?
• Corrigir (presente): Como é que eu posso corrigir meus atos?
• Treinar (Futuro): Como posso preparar-me para continuar a amar a Deus com todo o meu coraçao, alma e mente?

VIVER EM COMUNIDADE
CRESCER EM CRISTO
• pegunta ao grupo, como foi com a aplicação do que foi aprendido a partir da reunião do encontro
passado?
COMPARTILHANDO VERDADE COM OS OUTROS
• Pergunta ao grupo, como foi a partilha do que foi aprendido a partir da história passada da Bíblia?
• Pergunta ao grupo, quem vai compartilhar esta história entre hoje e o próximo encontro de discipulado?
CUIDAR DAS NECESSIDADES
• Pergunta ao grupo, como vai responder o nosso grupo as necessidades da comunidade a partir da
reunião de discipulado passado?
• Pergunta ao grupo, se existem novas preocupações ou problemas a ter em conta dentro do nosso grupo
ou comunidade?
• Pergunta ao grupo, como pode o grupo responder às preocupações ou problemas?
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A SÉRIE ESSENTIALS
CONSTRUINDO A CASA QUAL DEUS IRÁ VIVER NEL…...
As primeiras 52 aulas do currículo SSFEM são chamados A Série Essential. Esta série é um estudo dum ano, é
composta por quatro conjuntos de aulas e cada conjunto contem 13 lições. A Série Essentiais foi concebida
segundo o modelo de construção de uma casa. Cada conjunto das quatro aulas recebeu o nome de uma parte
diferente dum edifício. As quatro partes diferentes são: FUNDAÇÃO, PEDRA ANGULAR, PAREDE E TELHADO.
Eis a descrição de cada parte do edificio no conjunto da aula.
A LIÇÃO DE PEDRA ANGULAR - Relacionamentos Reconciliadas
O Conjunto de Lição PEDRA ANGULAR é focada na história de reconciliacção. Ela começa com uma lição
sobre como Deus criou todas as coisas. Esta verdade estabelece uma visão de mundo bíblico correto. A
segunda lição estabelece que as pessoas foram criadas diferente do resto da criacção. Fomos criados para
uma relacção especial com Deus. As lições terceiro e quarto são sobre como a humanidade foi enganada por
Satanás. As primeiras pessoas desobedeceram a Deus, e o resultado foi que o nosso relacionamento com
Deus foi quebrado. O restante das lições mostram grande plano de Deus para redimir e reconciliar as pessoas
de volta para relacionamento com ele.
O CONJUNTO LIÇÃO FOUNDAÇÃO - Permanecer em Cristo
Este conjunto de aula baseia-se na importância de obedecer aos mandamentos de Jesus Cristo. Jesus disse:
"Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente, que edificou
sua casa sobre a rocha" (Mateus 7:24). a lição fundação Definine, mostra como estabelecer uma base firme
bíblico baseado em um estilo de vida obediente.
O CONJUNTO LIÇÃO PAREDES - Vida Abundante
As paredes de um edifício são o que são observados por pessoas do lado de fora do edifício. O mesmo é
verdadeiro de seguidores de Cristo. Seguidores de Cristo representa Deus na Terra. Como representação de
Deus, os seguidores de Cristo devem olhar e agir de uma forma que mostra Deus para aqueles que os rodeiam.
Este conjunto lição é focada em efeitos importantes da família de Deus na Terra.
O CONJUNTO LIÇÃO DE TELHADO - Verdades Essenciais
Esta lição final inclui as verdades principais da fé cristã. Um telhado é projetado para manter as coisas
estrangeiras ou indesejada. O Conjunto Lição Telhado é projetado para impedir a entrada de falsos
ensinamentos, mostrando as verdades bíblicas primárias da fé cristã.

PEDRA
ANGULAR

FUNDAÇÃO

PAREDES

TELHADO

Consequentemente, você não é mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadão do povo de Deus e também
membros de sua família, construída sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, com o próprio Cristo
Jesus, a pedra angular. Nele todo o edifício é unido e cresce para templo santo no Senhor. E nele também
juntamente sois edificados para se tornar uma habitacção em que Deus habita pelo seu Espírito.
(Efésios 2:19-22)
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O Desenvolvimento De SFEM
POR QUE FOI CRIADO SFEM?
Sejam Frurtiferos E Multipliquem- Se(SFEM) é tanto um currículo e método de estudo desenvolvido para
ajudar os seguidores de Jesus entender a Bíblia e viver de acordo com Seus ensinamentos. Usando o
currículo SFEM e método irá liderar com seguidores de Jesus em uma vida abundante e irá ajudar a
produzir um profundo relacionamento pessoal com Jesus Cristo.
SFEM está disponível em muitas línguas e novas traduções estão sendo adicionados regularmente. Há
uma lista de idiomas disponíveis no www.iBFAM.org. Se você não ver o idioma que você precisa entre
em contato com EHCI para solicitar uma nova língua.

QUEM DESENVOLVEU SFEM?
Every Home for Christ International; é que fez o trabalho e detém os direitos autorais do currículo SFEM.
O seguinte é o foco da missão EHC.
Every Home for Christ existe para servir o Corpo de Cristo em equipar e mobilizar os crentes em todos
os lugares para participar activamente do /no Evangelho de Jesus Cristo para todos os lares do mundo
inteiro, acrescentando novos crentes como membros de reprodução da Igreja para ver o cumprimento
literal da Grande Comissão.
Desde 1946, EHC atingiu com a Boa Nova de Jesus Cristo cerca de mais de 1,5 mil milhões de casas
em 215 nações. Como resultado, mais de cem milhões de pessoas responderam ao Evangelho.

TRÊS CONDENAÇÕES IMUTÁVEIS
EHC opera sob três convições inalteráveis que são:
1. A Grande Comissão deve ser tomado literalmente. Actualmente, a distribuição sistemática da literatura,
de casa em casa, de aldeia em aldeia, ainda é o melhor meio para assegurar a tarefa estar concluída.
(Mateus 28:19 e Marcos 16:15.)
2. Sem unidade é impossível terminando a tarefa da evangelização mundial. Assim, a cooperação de
todos os grupos evangélicos é essencial para o cumprimento da Grande Comissão. Já mais de 500
grupos evangélicos missões e denominações participaram em cada casa para evangelismo de Cristo em
todo o mundo. (Leia João 17:21-23).
3. A oração, por si só, irá remover todos os obstáculos que se coloca no caminho de cumprir a Grande
Comissão. Portanto, a oração é o elemento mais importante em toda a campanha. O grau em que oração
é mobilizada será o grau em que o mundo está evangelizado.
(Marcos 11:22-23)
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COMO VOCÊ PODE EMPARCEIRAR
COM A EVERY HOME FOR CHRIST
INTERNATIONAL?
ORAR
ORAR POR TRABALHADORES CORAJOSAS PARA LEVAR O EVANGELHO AOS PERDIDOS
É crucial que temos diligente orando parceiros que estão pedindo ao Senhor para os trabalhadores
corajosos. Jesus disse: "A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peça ao Senhor da colheita,
portanto, que mande trabalhadores para a sua seara. "(Lucas 10:2)
Cada casa para terceira condenação de Cristo é inalterável: ". Orando sozinho, irá remover todos os
obstáculos que se coloca no caminho de cumprir a Grande Comissão" Portanto, a oração é o aspecto mais
importante em toda a campanha. O grau em que oração é mobilizada será o grau em que o mundo está
evangelizado. (Marcos 11:22-23)

DAR
AJUDAR A FORNECER O EVANGELHO PARA O PERDIDO
Para que a mande trabalhadores para os "campos de colheita" os recursos são necessários. Recursos
nos ajudam a proporcionar formação, literatura e coordenação. Se você optar por uma parceria conosco
para chegar a 100 casas por mês, ou você simplesmente quer oferecer um presente de uma só vez, cada
valor que você dá é um investimento eterno na vida dos indivíduos em seu país e ao redor do mundo que
precisa de receber o Boa Nova.

IR
CONSIDERE JUNTA DA FORÇA DE TRABALHO CRESCENTE DE TRABALHADORES COLHEITA
A Every Home for Christ primeira condenação de Cristo é inalterável "A Grande Comissão deve ser
tomado literalmente. “EHC” mobiliza milhares de trabalhadores indígenas em todo o mundo para levar o
Evangelho a casa em mais de cem nações a cada dia! Acreditamos que todos os seguidores de Cristo
precisam estar envolvidos em missões, e temos muitas oportunidades de se envolver. Contacte o
escritório nacional EHC para descobrir como você pode participar, levar a Boa Nova de Jesus Cristo para
aqueles que estão vivendo na escuridão.
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CONJUNTO DE LIÇÃO 1

A PEDRA ANGULAR
RELAÇÃO RECONCILIADOS
Porque Deus ficou satisfeito por ter toda a plenitude nele habitasse, e por
Ele fossem reconciliadas consigo todas as coisas, se as coisas na terra
ou as coisas no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue, derramado na
cruz. (Colossenses 1:19-20)
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Lições:
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DEUS, O CRIADOR DOS
CÉUS E DA TERRA

LIÇÃO

1-1

ELE FEZ TUDO
TEMA DA LIÇÃO - Preparar o Solo
Há apenas um Deus. Ele conhece todas as coisas, tem todo o poder, está em toda parte, e criou todas as
coisas. O mandamento de Deus formou o universo inteiro. Deus fez tudo perfeito, porque Deus é
absolutamente perfeito.
Texto-chave: Ele fez a terra pelo seu poder, ele fundou o mundo por sua sabedoria e estendeu os céus
com o seu entendimento. (Jeremias 51:15)

HISTÓRIA DA BÍBLIA - semear a semente
A introdução fornece informações para ajudar você a entender a história.
Deus esteva antes de todas coisa. A Bíblia diz que Deus criou a Terra e tudo o que existe sobre a terra
em seis dias. Durante os primeiros cinco dias, Deus criou a luz, o sol, a lua, as estrelas e o céu, água e
terra. Ele também criou a vegetacção e todo o tipo de criatura viva no mar e todas as aves do ar com a
capacidade de reproduzir a sua própria espécie. Deus viu sua criacção e declarou que "é bom." Nossa
história começa no sexto dia.
A história da Bíblia começa aqui.
E Deus disse: "Que a terra produza seres vivos segundo as suas espécies:. Animais, criaturas que se
movem ao longo do solo, e animais selvagens, cada um segundo a sua espécie" E assim foi. Deus fez os
animais selvagens segundo a sua espécie, o gado segundo a sua espécie, e todas as criaturas que se
movem ao longo do terreno de acordo com seus tipos. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse:
"Façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, para que possam governar sobre
os peixes do mar e as aves do céu, sobre os animais domésticos e todos os animais selvagens, e sobre
todas as criaturas . que se movem ao chão "Assim Deus criou os seres humanos à sua imagem, à imagem
de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: "Sede fecundos e aumentar em
número; enchei a terra e sujeitai-a. Domínio sobre os peixes no mar e as aves do céu e sobre toda criatura
vivente que se move sobre a terra. "(Gênesis 1:24-28)

PROCESSO DE DESCOBERTA - Água e Fertilize
ESCRITURAS ADICIONAIS DO ESTUDO – podar
(Salmo 33:6-9, Isaías 40:21-28, Colossenses 1:16, Hebreus 11:3, Apocalipse 4:11)

PERGUNTAS DE APLICAÇÃO - colheita dos frutos (2 Timóteo 3:16-17)
CONCLUSÃOO universo e tudo o que está dentro dele não foi um acidente. Existe um Criador e Ele é Deus. Tudo o
que Deus fez é perfeito.
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A CRIACÇÃO ESPECIAL
DE PESSOAS

LIÇÃO

1-2

Criado para relacionamento especial com Deus e uns aos outros
TEMA DA LIÇÃO - Preparar o Solo
Deus criou a humanidade a ser muito diferentes dos animais. As pessoas foram feitas para refletir a
natureza de Deus. Deus fez o homem para ter um relacionamento especial com ele. Deus também criou o
homem um ajudante.
TEXTO-CHAVE: Eu te louvo porque eu sou assombrosamente maravilhoso me formaste ... (Salmo 139:14)

HISTÓRIA DA BÍBLIA - semear a semente

A introdução fornece informações para ajudar você a entender a história.
A Bíblia nos diz que Deus criou os céus e a terra e tudo o que existe nele e Deus declarou que toda a Sua
criacção era "bom".
A história da Bíblia começa aqui.
Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem
foi feito alma vivente. O Senhor Deus disse: "Não é bom para o homem ficar sozinho. Vou fazer uma
auxiliadora idônea para ele. "Agora o Senhor Deus tinha formado da terra todos os animais selvagens e
todos os pássaros no céu. Ele trouxe-os ao homem para ver o que ele iria nomeá-los, e qualquer que seja o
homem chamado cada ser vivente, isso foi o seu nome. Então, o homem deu nomes a todos os animais, as
aves do céu e todos os animais selvagens. Mas para Adam nenhum auxiliar adequado foi encontrado. Então
o Senhor Deus fez o homem cair em um sono profundo, e enquanto ele dormia, tomou uma das costelas do
homem e, em seguida, fechou o lugar com carne. Então o Senhor Deus fez uma mulher da costela que tinha
tirado do homem, e ele a trouxe para o homem.

PROCESSO DE DESCOBERTA - Água e Fertilize

ESCRITURAS ADICIONAIS DO ESTUDO – podar
(Salmo 24:1, Salmo 100:3, Salmos 139:13-16, Romanos 8:38-39, Efésios 5:28, 31)

PERGUNTAS DE APLICAÇÃO - colheita dos frutos (2 Timóteo 3:16-17)
CONCLUSÃODeus fez o homem e a mulher especial. Eles são iguais. Eles são criados para viver em relacção com o
outro. Eles também são feitos para viver em relacção com Deus
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LIÇÃO

SATANÁS O ENGANADOR

1-3

Ele veio para roubar, matar e destruir
TEMA DA LIÇÃO - Preparar o Solo
O mal existe. Satanás é o mal. Satanás odeia a Deus. Satanás odeia a criacção perfeita de Deus. Porque
Satanás odeia a criacção perfeita de Deus, ele veio à Terra disfarçado de serpente para destruir a relacção
especial entre Deus e a humanidade.

Texto-chave: O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida, e a
tenham em abundância. (João 10:10)

HISTÓRIA DA BÍBLIA - semear a semente
A introdução fornece informações para ajudar você a entender a história.
Deus colocou o homem e a mulher em um belo jardim para viver. Deus disse ao homem que ele poderia
comer de qualquer árvore do jardim, exceto um. Deus disse: "Você é livre para comer de qualquer árvore
do jardim, mas você não deve comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois quando você
comer certamente vai morrer." Um dia, Satanás veio disfarçado uma serpente e Eva enganados.
A história da Bíblia começa aqui.
A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ele disse à
mulher, "assim que Deus disse: 'Você não deve comer de qualquer árvore do jardim?" A mulher disse à
serpente: "Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: 'Você não deve comer do fruto
da árvore que está no meio do jardim, e você não deve tocá-lo, ou você vai morrer'. "Você não vai
certamente morrer", a serpente disse à mulher. "Porque Deus sabe que quando você come-lo de seus olhos
se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal." Quando a mulher viu que o fruto da árvore era
boa para se comer e agradável aos olhos, e também desejável para adquirir sabedoria, ela levou alguns e
comeu. Ela também deu a seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Então o Senhor Deus disse à
mulher: "Que é isto que fizeste?" A mulher disse, "A serpente me enganou, e eu comi." Então o Senhor
Deus disse à serpente: "Porque você fez isso", Maldito é você acima de todos os animais e todos os
animais selvagens! Você vai rastejar sobre o ventre e comerás o pó todos os dias da sua vida. E porei
inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e a dela; esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o
calcanhar "(Gênesis 3:1-6, 13-15).

PROCESSO DE DESCOBERTA - Água e Fertilize
ESCRITURAS ADICIONAIS DO ESTUDO – podar
(Marcos 1:9-13; 2 Tessalonicenses 2:8-10, 1 Pedro 5:8; Apocalipse 12:9)

PERGUNTAS DE APLICAÇÃO - colheita dos frutos (2 Timóteo 3:16-17)
CONCLUSÃOMaus desejos de Satanás o levou a se opor a Deus e os planos de Deus. Atividade de Satanás na Terra
começou por Eva tentadora. Satanás enganou Eva a desobedecer a Deus. Satanás odeia a humanidade
e relacção especial da humanidade com Deus.
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ADÃO E EVA
DESOBEDECERAM A DEUS

LIÇÃO

1-4

Nós agora vivemos sob uma maldição
TEMA DA LIÇÃO - Preparar o Solo
Satanás veio e enganou Eva a desobedecer a Deus. Desobedecendo a Deus é pecado. Deus castiga o
pecado. A conseqüência do pecado de Adão e Eva foi que o relacionamento com Deus foi quebrado. As
conseqüências do pecado são: dor, sofrimento e morte.
Texto-chave: Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte,
assim também a morte passou a todos os povos, porque todos pecaram. (Romanos 5:12)

HISTÓRIA DA BÍBLIA - semear a semente
A introdução fornece informações para ajudar você a entender a história.
O primeiro homem e a primeira mulher que Deus criou foi chamado Adão e Eva. A árvore nesta história é
a árvore que deu o conhecimento do bem e do mal. Deus disse que eles poderiam comer de qualquer
árvore, exceto esta árvore.
A história da Bíblia começa aqui.
Quando a mulher viu que o fruto da árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e desejável para
adquirir sabedoria, ela levou alguns e comeu. Ela também deu a seu marido, que estava com ela, e ele
comeu. Então, os olhos de ambos se abriram, e eles perceberam que estavam nus; para que coseram folhas
de figueira e fizeram para si coberturas. Então o homem e sua esposa ouviu o som do Senhor Deus que
andava no jardim pela viracção do dia, e eles se esconderam do Senhor Deus entre as árvores do jardim.
Mas o Senhor Deus chamou o homem: "Onde está você?" Ele respondeu: "Ouvi dizer que estás no jardim, e
temi, porque estava nu,. E escondi-me" E ele disse: "Quem lhe disse que você estavas nu? Você já comeu da
árvore de que te ordenei que não comesses? "O homem disse:" A mulher que está aqui comigo, ela me deu
do fruto da árvore e eu comi. "Então o Senhor Deus disse à a mulher, "O que é isto que fizeste" A mulher
disse, "A serpente me enganou, e eu comi." Para a mulher ele disse, "Eu vou fazer seu sofrimento na
gravidez muito grave, com dor você dará à luz para crianças. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te
dominará. "Para Adão ele disse:" Porque você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore da qual te
ordenei, "Você não deve comer dela '", maldita é a terra por tua causa; através labuta dolorosa comerás dela
todos os dias da sua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás das ervas do campo. Com o
suor do teu rosto comerás a comida até que tornes à terra, pois dela foste tomado; foste és pó e ao pó
voltarás. "(Gênesis 3:6-13, 16-19).

PROCESSO DE DESCOBERTA - Água e Fertilize
ESCRITURAS ADICIONAIS DO ESTUDO – podar
(Isaías 59:2, Romanos 3:23, Romanos 6:23; Tiago 1:13-15, 1 João 3:5)

PERGUNTAS DE APLICAÇÃO - colheita dos frutos (2 Timóteo 3:16-17)
CONCLUSION
Duvidar e desobedecer a Deus quebrou a relacção do homem com Deus. Um Deus perfeito não pode
tolerar o pecado. Toda a humanidade pecou. A conseqüência do pecado é a dor, sofrimento e morte.
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LIÇÃO

A FAMÍLIA ESCOLHIDA

1-5

Relacção especial de Deus com Abraão
TEMA DA LIÇÃO - Preparar o Solo
As conseqüências do pecado de Adão e Eva foram passados para todas as pessoas. Deus fez um plano
para restaurar a humanidade à comunhão com ele. Deus fez uma promessa a um homem chamado
Abraão. Deus prometeu a Abraão que através de pessoas de sua família seriam reconciliados com Deus.
Texto-chave: O Senhor disse a Abrão: "Sai do seu país, seu povo e a casa de teu pai para a terra que te
mostrarei. Eu te farei uma grande nacção, e te abençoarei, vou fazer o seu grande nome, e você será
uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem; e todos os povos
da terra serão abençoadas através de você "(Gênesis 12:1-3).

HISTÓRIA DA BÍBLIA - semear a semente
A introdução fornece informações para ajudar você a entender a história.
Abraão era um homem que obedeceu quando Deus falou com ele. Deus escolheu a família de Abraão
para ser a família que iria derrotar Satanás e abençoar toda a humanidade. Abraão não confiava que
Deus lhe daria um filho de sua esposa. Abraão e sua esposa não tinham filhos Abraão teve um filho com
servo de sua esposa. Essa criança recebeu o nome de Ismael.
A história da Bíblia começa aqui.
Quando Abrão tinha noventa e nove anos de idade, o Senhor apareceu-lhe e disse: "Eu sou Deus
Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito fielmente. . Então eu vou fazer a minha aliança
entre mim e você e vai aumentar muito os números "Abrão caiu de bruços, e Deus lhe disse:" Quanto a
mim, esta é a minha aliança convosco: Você será o pai de muitas nações. Já não vai ser chamado de
Abrão, seu nome será Abraão, porque eu te fiz pai de muitas nações. Eu vou fazer você muito proveitosa,
eu farei nações de ti, e reis vão vir de você. Eu estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre
mim e ti e a tua descendência depois de ti para as gerações vindouras, para ser o seu Deus e o Deus de
teus descendentes depois de ti. Deus também disse a Abraão: "Quanto a Sarai, sua esposa, você não está
mais chamá-la de Sarai, seu nome será Sarah. Eu a abençoarei e certamente irá lhe dar um filho com ela.
Abençoarei ela para que ela será a mãe das nações; reis de povos sairão dela "Abraão caiu de bruços, ele
riu e disse para si mesmo,". Será que um filho nascer com um homem de cem anos? Sarah vai ter um filho
na idade de 90? "E disse Abraão a Deus:" Se Ismael só pode viver sob a sua bênção! "Então
Deus disse: "Sim, mas sua esposa Sarah te dará à luz um filho, e você vai chamá-lo de Isaac. Eu
estabelecerei a minha aliança com ele como uma aliança perpétua para a sua descendência depois dele.
(Gênesis 17:1-7, 15-19)

PROCESSO DE DESCOBERTA - Água e Fertilize
ESCRITURAS ADICIONAIS DO ESTUDO – podar
(Gênesis 15:1-6, Isaías 51:1-2, Gálatas 3:16-18, Hebreus 11:8-12, Tiago 2:23)

PERGUNTAS DE APLICAÇÃO - colheita dos frutos (2 Timóteo 3:16-17)
CONCLUSÃOO plano de Deus para reconciliar o homem consigo mesmo começou com Abraão. Deus prometeu que
através da família de Abraão, toda a terra seriam abençoadas. Deus prometeu que os pecadores através
de Abraão família um dia poderia ser redimido.
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LIÇÃO

DEUS TESTA ABRAÃO

1-6

Abraão obedece a Deus
TEMA DA LIÇÃO - Preparar o Solo
Todas as promessas que Deus fez a Abraão dependia da sobrevivência de Isaac. Abraão foi testado
por Deus. Abraão obedeceu aos mandamentos de Deus. Abraão acreditava que Deus não iria mentir.
Texto-chave: Pela fé Abraão, quando Deus o testou, ofereceu Isaque como sacrifício. Ele, que abraçou as
promessas estava a ponto de sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tinha dito: "É através de Isaac
que sua descendência será contada." Abraham fundamentado que Deus poderia até ressuscitar os
mortos, e assim em uma maneira de falar, ele recebeu de volta Isaac da morte. (Hebreus 11:17-19)

HISTÓRIA DA BÍBLIA - semear a semente
A introdução fornece informações para ajudar você a entender a história.
Em tempos passados, Deus estabeleceu o sacrifício de sangue para a conta do pecado. Oferecendo um
sacrifício era um ato religioso de purificacção. Foi também um ato de adoraçao.
A história da Bíblia começa aqui.
Então Deus disse: "Toma teu filho, teu único filho, a quem você ama, Isaac e ir para a região de Moriá.
Sacrifique-o ali em holocausto sobre uma montanha que eu te mostrarei. "Cedo na manhã seguinte, Abraão
levantou-se e carregado o seu jumento. Levou consigo dois dos seus servos e seu filho Isaac. Quando ele
tinha cortado madeira suficiente para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe falou. No terceiro dia,
Abraão levantou os olhos e viu longe. Ele disse aos seus servos: "Fiquem aqui com o jumento enquanto eu e
o menino vamos até lá. Nós vamos adorar e depois vamos voltar para você. "Abraão tomou a lenha para o
holocausto e a colocou sobre seu filho Isaac, e ele mesmo carregou o fogo e a faca. Como os dois foram
juntos, Isaac tomou a palavra e disse a seu pai Abraão, "Pai?" "Sim, meu filho?" Abraão respondeu. "O fogo e
a lenha estão aqui", disse Isaac, "mas onde está o cordeiro para o holocausto?" Abraão respondeu: "Deus
proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho." E os dois foram juntos. Quando chegaram ao lugar que
Deus lhe dissera sobre Abraão edificou ali um altar e arrumou a lenha sobre ele. Ele amarrou seu filho Isaque
e o colocou sobre o altar, em cima da madeira. Então ele estendeu a mão e tomou o cutelo para imolar o seu
filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: "Abraão! Abraão! "" Aqui estou ", respondeu ele. "Não coloque
a mão sobre o menino", disse ele. "Não faça nada com ele. Agora sei que temes a Deus, porque não me
negou o seu filho, seu único filho. "Abraão levantou os olhos e, viu um carneiro preso pelos chifres num
arbustro. Ele foi lá e tomou o carneiro e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho.
(Gênesis 22:2-13)

PROCESSO DE DESCOBERTA - Água e Fertilize
ESCRITURAS ADICIONAIS DO ESTUDO – podar
Gênesis 22:15-18, Romanos 4:1-24, Tiago 2:21-22)

PERGUNTAS DE APLICAÇÃO - colheita dos frutos (2 Timóteo 3:16-17)
CONCLUSÃOOferta de fé de Abraão Isaac demonstrou Abraão em Deus. Abraão obedeceu a Deus. Quando Abraão foi
testado por Deus, ele confiou e obedeceu a Deus. Muitos anos depois a história de Abraão, Deus provou
uma oferta perfeito, que seria responsável por todos os pecados da humanidade.
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HAVERÁ VIDA
APÓS A MORTE

LIÇÃO

1-7

Vida após a morte será o céu ou inferno
TEMA DA LIÇÃO - Preparar o Solo
Escritura nos ensina sobre a vida após a morte. Após a morte, todas as pessoas querem ir para o céu ou para o
inferno. Céu é onde Deus está. O céu será cheio de alegria, porque vamos estar com Deus. O inferno é um lugar de
punição severa. As pessoas no inferno estão eternamente separados de Deus. Deus julgará todas as pessoas.

Texto-chave: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em
Cristo Jesus nosso Senhor. (Romanos 6:23)

HISTÓRIA DA BÍBLIA - semear a semente
A introdução fornece informações para ajudar você a entender a história.
A Bíblia usa parábolas para ensinar as verdades. As parábolas são histórias que têm um significado mais
profundo. Nesta parábola "Filho do Homem" é um nome de Deus.
A história da Bíblia começa aqui.
O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto outros
dormiam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo, e foi embora. Quando o trigo germinava e formou
cabeças, em seguida, as ervas daninhas também apareceram. "Os servos do dono vieram até ele e disserão:
'Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Onde, então, que as ervas daninhas vem? '"Um inimigo
fez isso', respondeu ele." Os servos lhe perguntaram: 'Queres que vamos trazê-los para cima? "Não",
respondeu ele, "porque quando você estiver puxando as ervas daninhas, você pode arrancar o trigo com ele.
Deixai-os crescer juntos até a colheita. Naquele tempo, direi aos ceifeiros: primeiro o joio e amarrem-no em
feixes para ser queimado; depois juntem o trigo e trazê-lo no meu celeiro '"Aquele que semeia a boa semente
é o Filho do Homem.. O campo é o mundo, e a boa semente são os povos do reino. As ervas daninhas são
as pessoas do maligno, e o inimigo que semeia, é o diabo. A ceifa é o fim da idade, e os ceifeiros são os
anjos. "Como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará
os seus anjos, e eles tirarão do seu Reino tudo o que faz tropeçar e todos que fazem o mal. Ele os lançarão
na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol, no reino de
seu pai. Quem tem ouvidos, ouça.
"(Mateus 13:24-30, 37-43)

PROCESSO DE DESCOBERTA - Água e Fertilize
ESCRITURAS ADICIONAIS DO ESTUDO – podar
(Mateus 13:47-50, Mateus 25:31-46, Marcos 9:47-48, João 14:1-3, Filipenses 3:20;
1 Tessalonicenses 4:13-18, Apocalipse 20:12-15, Apocalipse 21-22)

PERGUNTAS DE APLICAÇÃO - colheita dos frutos (2 Timóteo 3:16-17)
CONCLUSÃODeus julgará todas as pessoas depois da morte. O céu é um lugar que é cheio de vida e alegria. O inferno
é um lugar que está cheio de tristeza e dor.

SFEM •Página 26

JESUS CRISTO

LIÇÃO

1-8

Completamente Deus e completamente homem
TEMA DA LIÇÃO - Preparar o Solo
Em toda a Bíblia, Deus estava trabalhando com um plano de redenção para tornar uma maneira de
restaurar o relacionamento quebrado entre Deus e o povo. Quando era o momento certo, Deus enviou Seu
Filho Jesus Cristo para reconciliar as pessoas a Deus.
Texto-chave: Portanto o Senhor vos dará um sinal: A virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe
chamará Emanuel. (Isaías 7:14)

HISTÓRIA DA BÍBLIA - semear a semente

A introdução fornece informações para ajudar você a entender a história.
A Bíblia nos diz que Jesus veio através da família de Davi, que veio através de Abraão.
A história da Bíblia começa aqui.
Foi assim o nascimento de Jesus Cristo o Messias: Maria estava prometida em casamento a José, mas
antes de se ajuntarem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Porque José, seu marido era um homem justo e
não queria expô-la à desgraça pública, ele tinha em mente para deixá-la silenciosamente. Mas depois de ter
considerado este, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: "José, filho de Davi, não temas receber
Maria, tua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo . Ela dará à luz um filho, e você deverá
dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados "Tudo isto aconteceu para se
cumprir o que o Senhor tinha dito pelo profeta:". A virgem conceberá e dar à luz um Filho, e lhe chamará
Emanuel "(que significa" Deus conosco "). Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe ordenara e
levou Maria para casa como sua esposa. Mas ele não tinha união com ela até que ela deu à luz um Filho. E
deu-lhe o nome de Jesus.
(Mateus 1:18-25)

PROCESSO DE DESCOBERTA - Água e Fertilize
ESCRITURAS ADICIONAIS DO ESTUDO – podar
(Mateus 16:13-20, Mateus 26:63-64, Lucas 1:28-35, João 1:1-14, João 3:16, Filipenses 2:5-11;
Colossenses 1:15-20; 2:9 Colossenses)

PERGUNTAS DE APLICAÇÃO - colheita dos frutos (2 Timóteo 3:16-17)
CONCLUSÃOJesus Cristo era completamente Deus e completamente homem. Jesus Cristo foi enviado para conciliar o
relacionamento quebrado entre Deus e o povo.
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O PLANO DE RECONCILIACÇÃO
DA HUMANIDADE

LIÇÃO

1-9

Tomando o castigo para o pecado e restaurar o relacionamento
TEMA DA LIÇÃO - Preparar o Solo
Deus ama todas as pessoas. As pessoas foram feitas para amar a Deus e estarem em relacção com Deus.
Satanás convenceu Adão e Eva a desobedecer a Deus. Desobedecer a Deus é um pecado. O pecado
destruiu o relacionamento perfeito entre Deus e a humanidade. Deus prometeu o homem que o
relacionamento perfeito entre Deus e o povo seria restaurada. Deus prometeu a Adão que um dia alguém da
sua família iria esmagar a cabeça de Satanás. Deus prometeu que Ele iria abençoar as nações da terra
através da família de Abraão. Deus cumpriu suas promessas, enviando o Seu Filho, Jesus Cristo.
Texto-chave: Você vê, apenas no momento certo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos
ímpios. (Romanos 5:6)

HISTÓRIA DA BÍBLIA - semear a semente
A introdução fornece informações para ajudar você a entender a história.
Deus enviou Seu único Filho. O nome dele foi Jesus Cristo. Seu nascimento foi um milagre. Ele foi a tudo
Deus e todo homem. Ele viveu e cresceu e nunca pecou . Ele fez muitos milagres e ensinou muitas
verdades sábias. Muitos líderes religiosos não gostava de Jesus e determinaram o matá-lo. O governador
questionou Jesus e determinou que ele era inocente. Para agradar a multidão, o governador permitiu as
pessoas a bater Jesus e pregá-lo numa cruz. A cruz era um instrumento de tortura. Deus disse que era
para os nossos pecados que Jesus seria espancado e morto.
A história da Bíblia começa aqui.
Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a companhia dos soldados ao
seu redor. Tiraram ele e colocaram um manto escarlate, e então trançaram uma coroa de espinhos e
fixaram em sua cabeça. Eles colocaram um cajado na mão direita, como um cetro. Em seguida, eles se
ajoelharam na frente dele e zombavam dele. "Salve, rei dos judeus!", disseram. Eles cuspiram nele, e
pegaram o cajado e bateram-lhe na cabeça uma e outra vez. Depois de terem escarnecido, tirarando lhe o
manto e vestiram lhe suas próprias vestes. Então eles o levaram para ser crucificado. Como eles estavam
saindo, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e eles forçaram-no a carregar a cruz.
Chegaram a um lugar chamado Gólgota (que significa "o lugar da caveira") lhe deram para beber vinho
misturado com fel, mas depois de prová-lo, ele se recusou a beber. Depois de terem crucificado, repartiram
as roupas dele por lotes de fundição. E sentando-se, vigiavam-lo lá. Acima de sua cabeça puseram escrita a
acusacção contra ele: ESTE É JESUS, O REI DOS JUDEUS. Dois rebeldes foram crucificados com ele, um
à direita e outro à esquerda.
Do meio-dia até às três da tarde, veio a escuridão sobre toda a terra. E quando Jesus, clamando outra vez
em voz alta, ele entregou o espírito. (Mateus 27:27-38, 45, 50)

PROCESSO DE DESCOBERTA - Água e Fertilize
ESCRITURAS ADICIONAIS DO ESTUDO – podar
(Isaías 53:5-6; Marcos 10:45, João 1:29, Efésios 1:7, 1 Timóteo 1:15, 1 Pedro 2:24)

PERGUNTAS DE APLICAÇÃO - colheita dos frutos (2 Timóteo 3:16-17)
CONCLUSÃO-

A morte de Jesus Cristo na cruz fez um caminho para todas as pessoas ter uma relacção especial com
Deus. Jesus pagou o preço total por nossos pecados. Jesus Cristo foi a oferta de um momento perfeito
para o pecado. Jesus Cristo tomou o nosso lugar. Nós não ganhamos este presente especial. Nós não
merecemos este presente especial. Deus fez isso porque Ele ama todas as pessoas. Aqueles que crêem
em Jesus Cristo e receber o dom que Jesus Cristo deu são reconciliados com Deus.
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JESUS VENCEU A MORTE

LIÇÃO

1-10

Sua ressurreição provou Quem ele é
TEMA DA LIÇÃO - Preparar o Solo
Enquanto na terra, Jesus disse que Ele iria morrer pelos nossos pecados e ressuscitar dos mortos. Jesus
Cristo morreu na cruz e depois voltou à vida. Quando Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, ele provou que
Ele é realmente Deus. Tudo o que Ele disse e ordenou é verdade.
Texto-chave: Todo o que recebí como primeira importância eu passei para você : que Cristo morreu por
nossos pecados segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ressuscitou no terceiro dia, segundo as
Escrituras. (1 Coríntios 15:3-4)

HISTÓRIA DA BÍBLIA - semear a semente
A introdução fornece informações para ajudar você a entender a história.
Após a morte de Jesus na cruz alguns amigos tiraram Seu corpo. Eles enterraram em uma tumba de
Jesus. O governador ordenou que uma enorme pedra fosse colocada sobre a entrada do túmulo. Os
soldados guardavam a tumba para prevenir as pessoas de roubar o corpo de Jesus. No terceiro dia após
a Sua morte duas mulheres foram ao sepulcro. Eles encontraram a pedra removida e um anjo sentado
sobre ela.
A história da Bíblia começa aqui.
O anjo disse às mulheres: "Não tenhais medo, pois eu sei que você estão procuando Jesus, que foi
crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde jazia. Em seguida,
vá rapidamente e dizei aos seus discípulos: 'Ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia.
Lá você vai vê-lo. 'Agora eu já lhe disse. "Assim, as mulheres correram para longe da tumba, com temor e
grande alegria, e correu para dizer aos seus discípulos. (Mateus 28:5-8)

PROCESSO DE DESCOBERTA - Água e Fertilize
ESCRITURAS ADICIONAIS DO ESTUDO – podar
(Atos 2:22-24, Romanos 1:3-4, Romanos 8:33-34, 1 Coríntios 15:12-22; 1 Pedro 1:3)

PERGUNTAS DE APLICAÇÃO - colheita dos frutos (2 Timóteo 3:16-17)
CONCLUSÃOJesus ressuscitou dos mortos. A morte não poderia limitar a Jesus Cristo, porque Ele é Deus. Ele é o
sacrifício perfeito pelo pecado. Jesus Cristo é o Deus da vida. Jesus Cristo provou que Ele não era apenas
um bom professor ou um profeta. Jesus Cristo provou que Ele tinha todo o poder e autoridade. Jesus Cristo
provou que Ele é o Rei da Terra.
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O QUE DEVO FAZER PARA
SER SALVO?

LIÇÃO

1-11

Acredite
TEMA DA LIÇÃO - Preparar o Solo
Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, para que todos possam ter vida. Todas as pessoas são chamadas a ter
fé em Jesus Cristo e crer que Ele é o Filho de Deus. Todas as pessoas podem ser salvas do castigo do pecado, se
eles acreditam em Jesus e confessar com suas bocas que Ele é Deus. Todas as pessoas têm uma escolha de crer em
Deus e ser salvo ou rejeitá-Lo. Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas.

Texto-chave: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único e, que todo aquele que
nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para
condenar o mundo, mas para salvar o mundo através dele. (João 3:16-17)

HISTÓRIA DA BÍBLIA - semear a semente

A introdução fornece informações para ajudar você a entender a história.
Depois que Jesus ressuscitou dos mortos, Ele apareceu aos Seus discípulos. Um dos discípulos de
Jesus chamado Tomé não estava presente. Ele não tinha visto Jesus porque Ele tinha sido crucificado.
Para acreditar que algo é real sem vê-lo ou senti-lo se chama fé.
A história da Bíblia começa aqui.
Agora Tomé (também conhecido como Dídimo), um dos Doze, não estava com os discípulos quando Jesus veio. Os
outros discípulos lhe disseram: "Nós vimos o Senhor!" Mas ele lhes disse: "Se eu não ver as marcas dos pregos em suas
mãos e colocar o meu dedo onde estavam os pregos, eu não vou acreditar. "Uma semana mais tarde os seus discípulos
estavam outra vez ali, e Tomé estava com eles. Embora as portas estavam trancadas, veio Jesus, pôs no meio deles e
disse a Tomé: "Põe aqui o teu dedo" A paz esteja convosco! "E vê as minhas mãos. Estende a tua mão e põe-na no meu
lado. .! Pare de duvidar e acreditar "Disse-lhe Tomé:" Meu Senhor e meu Deus "Então Jesus lhe disse:" Porque me viste,
você creu abençoados são aqueles que não viram e creram "Jesus realizou. muitos outros sinais da presença de seus
discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Messias, o Filho
de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome.
(João 20:24-31)

PROCESSO DE DESCOBERTA - Água e Fertilize
ESCRITURAS ADICIONAIS DO ESTUDO – podar
(João 3:16-21; Atos 10:43, Atos 16:25-31, Romanos 6:23, Romanos 10:9-10, Gálatas 2:20;
Gálatas 3, Efésios 2:8-9, Hebreus 11)

PERGUNTAS DE APLICAÇÃO - colheita dos frutos (2 Timóteo 3:16-17)
CONCLUSÃOJesus Cristo tomou a punição pelos nossos pecados. A Escritura diz que as pessoas vão ter a vida eterna
se eles acreditam que Deus o ressuscitou dentre os mortos. É impossível ser um cristão sem fé. Fé é
acreditar e confiar em Jesus Cristo apesar de não vê-Lo. Fé é acreditar que Jesus Cristo ressuscitou dos
mortos para dar conta dos nossos pecados.
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COMO DEVEMOS RESPONDER
AO AMOR DE DEUS?

LIÇÃO

1-12

Arrepender-se
TEMA DA LIÇÃO - Preparar o Solo
O arrependimento é uma mudança de coraçao e mente. O arrependimento inclui pensar e agir de maneira
diferente sobre o pecado e Deus. O arrependimento significa odiar o pecado, tanto quanto Deus odeia o
pecado. Arrependimento resulta em uma mudança de comportamento pecaminoso.
Texto-chave: No passado Deus não levou en conta essa ignorância, mas agora ordena que todas as
pessoas em todos os lugares se arrependam. (Atos 17:30)

HISTÓRIA DA BÍBLIA - semear a semente
A introdução fornece informações para ajudar você a entender a história.
Jesus foi um grande professor e andou fazendo muitos milagres e curar os necessitados. Onde Jesus ia lá
estava uma grande multidão.
A história da Bíblia começa aqui.
Jesus entrou em Jericó e estava atravessando. Um homem estava lá com o nome de Zaqueu, ele era um
cobrador de impostos chefe e era rico. Ele queria ver quem era Jesus, mas porque era baixinho, ele não
conseguia ver por cima da multidão. Então ele correu à frente e subiu numa figueira brava para vê-lo, uma
vez que Jesus estava chegando dessa forma. Quando Jesus chegou ao local, olhou para cima e disse-lhe:
"Zaqueu, desce imediatamente. Eu devo ficar em tua casa hoje. "Então ele desceu imediatamente e
recebeu-o alegremente. Todas as pessoas viram isso e começaram a murmurar: "Ele foi tobe hóspede de
um pecador." Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: "Olha, Senhor! Aqui e agora, dou metade dos
meus bens aos pobres, se eu tiver enganado alguém fora de qualquer coisa, eu vou pagar quatro vezes a
quantidade. "Jesus disse-lhe:" Hoje veio a salvacção a esta casa, porque este homem , também, é filho de
Abraão. Porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido." (Lc 19:1-10)

PROCESSO DE DESCOBERTA - Água e Fertilize
ESCRITURAS ADICIONAIS DO ESTUDO – podar
(Mateus 3:2, Mateus 4:17, Marcos 1:15, Lucas 5:32, Lucas 13:15, Atos 2:31-41, Atos 3:19-20)

PERGUNTAS DE APLICAÇÃO - colheita dos frutos (2 Timóteo 3:16-17)
CONCLUSÃOA nossa crença em Jesus Cristo leva-nos ao arrependimento. Quando nos arrependemos, nossos
corações e mentes são alteradas. Quando os nossos corações e nossas mentes são mudados, nossas
acções pecaminosas irão mudar. Aqueles que acreditam e confiam em Jesus vive de forma diferente
daqueles à sua volta que não acreditam e nem confiam em Jesus.
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EU SOU UM AMIGO
DE JESUS

LIÇÃO

1-13

Eu permaneço no seu amor pela sua obediência comandos
TEMA DA LIÇÃO - Preparar o Solo
Como seguidores de Cristo, nós somos amigos de Deus. Amigos de Deus conhece a Deus de maneira
especial. Amigos de Deus amam a Deus, e amam os outros. Amigos de Deus tem confiança e obedecem
aos comandos.
Texto-chave: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. (João 10:27)

HISTÓRIA DA BÍBLIA - semear a semente

A introdução fornece informações para ajudar você a entender a história.
Jesus está falando com seus apóstolos, dando-lhes instruções. O Pai que fala é Deus, o Pai.
A história da Bíblia começa aqui.
Filipe disse: "Senhor, mostra-nos o Pai e isso será suficiente para nós." Jesus respondeu: "Você não me
conhece, Filipe, mesmo depois de eu esta dentre vós tanto tempo? Quem me viu, viu o Pai. Como você
pode dizer: 'Mostra-nos o Pai'? Como o Pai me amou, assim também Eu vos amei. Permanecei no meu
amor. Se você guarde os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho
guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Digo-vos isto para que minha alegria
esteja em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este: Amai-vos uns aos outros como
eu vos amei. Ter maior amor com os outros: dar a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos se
fizerdes o que eu mando. Já não vos chamo servos, porque os funcionários não sabem negócios de seu
mestre. Em vez disso, tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a
conhecer " (João 14:8-9;15:9-15).

PROCESSO DE DESCOBERTA - Água e Fertilize
ESCRITURAS ADICIONAIS DO ESTUDO – podar
(Mateus 7:16-20, João 14:15-23, Colossenses 1:10, 2 Pedro 1:3-8, 1 João 4:7-8, 1 João 5:1-5)

PERGUNTAS DE APLICAÇÃO - colheita dos frutos (2 Timóteo 3:16-17)
CONCLUSÃOComo seguidores de Cristo, somos amigos de Deus. Como amigos de Deus, somos chamados a ouvir a
voz de Deus e obedecer. Como amigos de Deus, somos chamados a amar os outros da mesma forma
que Jesus Cristo nos ama.
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CONJUNTO DE LIÇÃO 2

A FUNDAÇÃO
Permanecer em Cristo
Permanecei em mim, como eu também permanecerei em vós.
Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, mas deve permanecer na
videira. Nem se pode dar fruto se não permanecerdes em mim.
(João 15:4)
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LIÇÃO

SER BATIZADO

2-1

Creia no Senhor

Atos 8:5-13

TEMA DA LIÇÃO
O batismo nas águas é um mandamento de Deus. A Bíblia diz que depois de receber a Cristo, devemos
ser batizados. O batismo é quando os novos crentes em Cristo são colocados sob a água e trazidos de
volta para fora. O batismo é um retrato do renascimento espiritual, que ocorre quando nos tornamos
cristãos. O batismo é uma imagem para os outros que somos seguidores de Cristo.
Texto-chave: Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do
Filho e do Espírito Santo ... (Mateus 28:19)

BÍBLIA HISTÓRIA - Atos 8:5-13
ESCRITURAS ADICIONAIS DO ESTUDO
(Atos 2:38, Atos 18:08, Romanos 6:4-5, Gálatas 3:27, Colossenses 2:12)

LIÇÃO

NÓS SOMOS A LUZ DO MUNDO
Diga ao Mundo quem é Jesus

2-2

João 4:28-42

TEMA DA LIÇÃO
Um cristão é uma pessoa que segue Jesus Cristo. A Escritura diz que os cristãos devem ser uma luz
para o mundo mostrando ao mundo quem é Jesus.
Texto-chave: Vós sois a luz do mundo. Uma cidade em uma colina não pode ser escondido. Ninguém
acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha. Em vez disso, colocá-lo em sua posição, e
assim ilumina a todos na casa. Da mesma forma, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que
vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. (Mateus 5:14-16)

HISTÓRIA DA BÍBLIA-João 4:28-42
ESCRITURAS ADICIONAIS DO ESTUDO
(Marcos 16:15-16, Lucas 11:33-36, Atos 1:8)
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RECONCILIAI-VOS COM OUTROS
Perdoar aqueles que pecam contra Você

LIÇÃO

2-3

Mateus 18:23-35

TEMA DA LIÇÃO
Jesus instruiu seus discípulos a viver em paz uns com os outros. Os cristãos são instruídos a ser gentil
com outras pessoas e oferecer misericórdia para com aqueles que pecam contra eles. Para viver em
paz uns com os outros estender o perdão a quem ofendemos ou nos feri.

Texto-chave: Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali te lembrares de que
teu irmão ou irmã tem algo contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar. Primeiro, vá e se reconcilie
com essa pessoa, e depois vem apresentar a tua oferta. (Mateus 5:23-24)

HISTÓRIA DA BÍBLIA-Mateus 18:23-35
ESCRITURAS ADICIONAIS DO ESTUDO
(Mateus 6:14, Marcos 11:25-26, Lucas 11:04, Lucas 17:3-4, 2 Coríntios 2:5-11, Efésios 4:32;
Colossenses 3:12-14)

LIÇÃO

NÃO COMETERÁS ADULTÉRIO
Não olhar para os outros libidinosamente

2-4

2 Samuel 12:1-9

TEMA DA LIÇÃO
Jesus instruiu seus discípulos a não cometer adultério. Jesus ensinou que a olhar para outra pessoa
com cobiça é um pecado.

TEXTO-CHAVE: Ouvistes que foi dito, "Não cometerás adultério." Mas eu lhes digo que qualquer que
olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela em seu coraçao. (Mateus
5:27-28)

HISTÓRIA DA BÍBLIA 2 Samuel 12:1-9
ESCRITURAS ADICIONAIS DO ESTUDO
(Êxodo 20:14, Provérbios 6:32, 1 Coríntios 6:13-20, Efésios 5:3-5, Colossenses 3:1-11;
Tessalonicenses 4:3-8, Hebreus 13:4)
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O CASAMENTO É
SAGRADO A DEUS
Deus não gosta Divórcio

LIÇÃO

2-5
Mateus 19:3-9

TEMA DA LIÇÃO
Jesus ensinou que o casamento é sagrado e muito importante para Deus.

Texto-chave: Mas eu lhes digo que qualquer que repudiar sua mulher, exceto por imoralidade sexual,
faz com que ela se torne adúltera, e quem casar com a repudiada comete adultério. (Mateus 5:32)

HISTÓRIA DA BÍBLIA-Mateus 19:3-9
ESCRITURAS ADICIONAIS DO ESTUDO
(Gênesis 2:20-24; 1 Coríntios 7, Efésios 5:21-28)

LIÇÃO

RESPONDER A INJUSTIÇA
Viva como um exemplo de amor de Deus

2-6
Lucas 22:47-53

TEMA DA LIÇÃO
Jesus ensinou seus discípulos a responder à injustiça. Jesus disse aos Seus discípulos a não se vingar
de pessoas que fazem coisas erradas para eles. Jesus disse que os cristãos estão a viver como bons
exemplos de amor e bondade para todas as pessoas.
Texto-chave: Mas eu vos digo, não resistais ao homem mau. Se alguém te ferir na face direita,
oferece-lhes a outra face também. E se alguém quiser processá-lo e tirar sua camisa, a mão sobre o
seu casaco também. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vá com eles dois
quilômetros.(Mateus 5:39-41)

HISTÓRIA DA BÍBLIA-Lucas 22:47-53
ESCRITURAS ADICIONAIS DO ESTUDO
(Marcos 12:28-31, Lucas 6:32, João 4:7-8, João 13:34, Romanos 12:17-21, 1 Coríntios 4:12;
2 Coríntios 12:10, Efésios 5:1-2, 1 Pedro 1:22, 1 Pedro 3:9, 1 João 3:11)
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LIÇÃO

AMAI OS VOSSOS INIMIGOS
Deus ama todas as pessoas

2-7
Lucas 23:26-43

TEMA DA LIÇÃO
Jesus ensinou seus discípulos a amar e orar por seus inimigos. Jesus disse que é difícil amar aqueles
que não tratá-lo bem. Jesus disse aos discípulos que eles eram diferentes de outras pessoas, porque
eles deveriam amar aqueles que são difíceis amar.

Texto-chave: Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que
sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e a chuva
desça sobre justos e injustos. (Mateus 5:44-45)

HISTÓRIA DA BÍBLIA Lucas 23:26-43
ESCRITURAS ADICIONAIS DO ESTUDO
(Marcos 12:28-31, Lucas 6:27-38; João 13:34, Romanos 12:17-21)

LIÇÃO

DAR AOS OUTROS
Deus se preocupa com os necessitados

2-8
Mateus 25:32-46

TEMA DA LIÇÃO
Jesus ensinou seus discípulos sobre cuidar dos necessitados. Os seguidores de Cristo não davam aos
necessitados para ser visto por aqueles que os rodeiam. Quando os cristãos dão aos necessitados,
eles são vistos por Deus e Deus irá recompensá-los no céu.
Texto-chave: Mas quando você der esmola, não deixe que sua mão esquerda saiba o que sua mão
direita está fazendo, para que a tua esmola fique em segredo. E teu Pai, que vê em secreto, te
recompensará. (Mateus 6:3-4)

HISTÓRIA DA BÍBLIA Mateus 25:32-46
ESCRITURAS ADICIONAIS DO ESTUDO
(Salmo 82:3; 19:17 Provérbios, Provérbios 28:27, Jeremias 22:03, Mateus 5:42, Mateus 19:21)
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LIÇÃO

ORAÇÃO

2-9

Conversando com Deus e ouvir

Atos 12:5-17

TEMA DA LIÇÃO
Jesus ensinou seus discípulos que deviam orar sempre. Oração é falar com Deus e ouvir a Deus.
Quando oramos, somos ouvidas por Deus.
Texto-chave: Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ora ao teu Pai, que é invisível.
E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. (Mateus 6:6)

HISTÓRIA DA BÍBLIA-Atos 12:5-17
ESCRITURAS ADICIONAIS DO ESTUDO
(2 Crônicas 7:14, Salmo 32:5-11, Jeremias 29:12, Jeremias 42:3, Mateus 05:44, Mateus 7:11; 1
Tessalonicenses 5:17)

LIÇÃO

CONSERVAR TESOUROS NO CÉU
Honrar a Deus com nossas vidas e possessões

2-10

João 12:1-8

TEMA DA LIÇÃO
As recompensas que as pessoas vão receber no céu serão determinado pela forma como eles honram
a Deus com suas vidas e posses na terra. Os seguidores de Cristo devem viverem para a recompensa
que eles receberão no céu.
Texto-chave: Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os
ladrões arrombam e furtam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não
destroem, e onde os ladrões não arrombam e furtam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará o seu
coração também. (Mateus 6:19-21)

HISTÓRIA DA BÍBLIA-João 12:1-8
ESCRITURAS ADICIONAIS DO ESTUDO
(Marcos 8:34-38, Lucas 12:32-34, 1 Coríntios 3:10-17; 1 Timóteo 6:17-19)
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LIÇÃO

NÃO SE PREOCUPE
Deus sabe e se preocupa com suas necessidades

2-11
Marcos 4:35-41

TEMA DA LIÇÃO
Jesus diz que Ele se importa com nossas vidas e nos ajudara em nossos problemas. Quando nos
preocupamos com nossas vidas, não estamos tendo fé em Jesus.

Texto-chave: Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois amanhãtrará suas preocupações. Basta
cada dia o seu próprio mal (Mateus 6:34)

HISTÓRIA DA BÍBLIA-Marcos 4:35-41
ESCRITURAS ADICIONAIS DO ESTUDO
(Provérbios 3:5-6, Lucas 12:22-25, Gálatas 2:20, Hebreus 11:8-12, 1 Pedro 1:21)

LIÇÃO

NÃO JULGUES OS OUTROS
Deus é o juiz

2-12
João 8:2-11

TEMA DA LIÇÃO
É errado julgar as outras pessoas. Todas as pessoas são pecadores e somente Deus pode julgar com
retidão.

Texto-chave: Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgar os
outros, sereis julgados, e com a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Por que
você repara no cisco de serragem em alguém do olho e não prestam atenção para a trave no seu
próprio olho? (Mateus 7:1-3)

HISTÓRIA DA BÍBLIA-João 8:2-11
ESCRITURAS ADICIONAIS DO ESTUDO
(Lucas 6:37, João 8:14-18, 1 Coríntios 4:3-5, Tiago 4:12)
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LIÇÃO

PEDIR, BUSCAR, BATER
Deus responde à oraçao persistente

2-13
Lucas 18:2-8

TEMA DA LIÇÃO
Jesus ensinou que quando persistir em pedir, buscar e bater, Ele responde. Por causa do nosso
relacionamento com Deus, podemos pedir a Deus continuamente. Às vezes, nossas orações não
podem ser respondidas imediatamente.

Texto-chave: Peçam, e lhes será dado; busquem, e encontrarão; batam, e a porta lhes será aberta para
você. Pois todo o que pede, recebe; aqueles que buscam encontrar, e para aqueles que bater, a porta
será aberta. (Mateus 7:7-8)

BÍBLIA HISTÓRIA - Lucas 18:2-8
ESCRITURAS ADICIONAIS DO ESTUDO
(Efésios 6:18, Colossenses 4:12, Hebreus 4:16; Tiago 4:2-3, Tiago 5:16, 1 João 3:21-22;
1 João 5:14-15)
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CONJUNTO DE LIÇÃO 3

AS PAREDES
VIDA ABUNDANTE
“O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir,
eu vim para que tenham vida, ea tenham em abundância”. (João 10:10)
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LIÇÃO

ADORAR EM TODO LUGAR
Deus deseja Pura Adoração

3-1
Malaquias 1:8-14

TEMA DA LIÇÃO
Deus não está satisfeito com metade do coração na adoração. Deus não está contente fazer
simplesmente acções e chamando isso de adoração. Deus está muito preocupado com a atitude do
nosso CORAÇÃO. Deus promete que um dia as pessoas em cada lugar terão uma atitude de adoraçao
em seu coraçao.
Texto-chave: Desde os confins da terra ouvimos canções de louvor, de glória ao Justo. (Isaías 24:16)

HISTÓRIA DA BÍBLIA-Malaquias 1:8-14
ESCRITURAS ADICIONAIS DO ESTUDO
(Isaías 24:16, Isaías 25:3, João 4:23-24)

SIGA A CRISTO

LIÇÃO

3-2

Seguir a Cristo exige de nós
a esperança e confiança Nele

Mateus 19:16-22

TEMA DA LIÇÃO
Seguir a Cristo significa colocar toda a nossa confiança e esperança Nele. Qualquer coisa que temos
em nossas vidas que podemos confiar e esperança pode ser obstáculos para seguir a Cristo
totalmente.
TEXTO-CHAVE: Então disse Jesus aos seus discípulos: "Quem quiser ser meu discípulo, negue-se,
tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder sua vida
por mim a encontrará. "(Mateus 16:24-25)

HISTÓRIA DA BÍBLIA-Mateus 19:16-22
ESCRITURAS ADICIONAIS DO ESTUDO
(Provérbios 3:5-6, Mateus 6:19-21, Rm 15:13, 1 Tessalonicenses 1:3)
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LIÇÃO

SIGA A CRISTO

3-3

Aqueles que seguem a Cristo alcança chegar aos outros

Marcos 2:13-17

TEMA DA LIÇÃO
Jesus veio buscar e salvar o perdido. Ser um seguidor de Cristo significa que vamos alcançar os
perdidos, como fez Jesus.

Texto-chave: Então disse Jesus aos seus discípulos: "Quem quiser ser meu discípulo, negue-se, tome
a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder sua vida por
mim a encontrará. "(Mateus 16:24-25)

HISTÓRIA DA BÍBLIA-Mark 2:13-17
ESCRITURAS ADICIONAIS DO ESTUDO
(Provérbios 19:17; Lucas 15:1-31, Lucas 19:10, Gálatas 6:9-10, Tiago 3:18)

FALE DE JESUS Á
OUTRAS PESSOAS
Liderar outras pessoas a seguir a Jesus

LIÇÃO

3-4
Lucas 5:1-11

TEMA DA LIÇÃO
Deus quer estar em relacionamento com todas as pessoas. Como seguidores de Cristo, somos
chamados a levar outras pessoas em um relacionamento com ele.
Texto-chave: Como, então, hão-de invocar aquele em quem não creram? E como crerão naquele de
quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como é que alguém pode
pregar se não forem enviados? Como está escrito: "Quão formosos são os pés daqueles que anunciam
boas novas" (Romanos 10:14-15)

HISTÓRIA DA BÍBLIA-Lucas 5:1-11
ESCRITURAS ADICIONAIS DO ESTUDO
(Mateus 28:18-19, João 4:39-42, 2 Pedro 3:9)
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FALE DE JESUS Á
OUTRAS PESSOAS
Diga a Boa Nova a outras pessoas

LIÇÃO

3-5
Atos 16:9-15

TEMA DA LIÇÃO
A Bíblia diz que as pessoas compartilhem a Boa Nova de Jesus a outras pessoas. Todas as pessoas
merecem ter a oportunidade de ouvir a Boa Nova que Jesus veio a trazer.

Texto-chave: Como, então, hão-de invocar aquele em quem não creram? E como crerão naquele de
quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como é que alguém pode
pregar se não forem enviados? Como está escrito: "Quão formosos são os pés daqueles que anunciam
boas novas" (Romanos 10:14-15)

HISTÓRIA DA BÍBLIA-Atos 16:9-15
ESCRITURAS ADICIONAIS DO ESTUDO
(Mateus 10:7-8, Mateus 28:19-20, Marcos 16:15, Romanos 1:16-17, 1 Coríntios 2:1-5)

FALE DE JESUS Á OUTRAS
PESSOAS
Muitas pessoas estão prontas para ouvir a boa nova

LIÇÃO

3-6
Lucas 10:1-9

TEMA DA LIÇÃO
Jesus disse que a colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos. Há muitas pessoas que
estão à espera de ouvir sobre Jesus Cristo. Os seguidores de Cristo devem compartilhar a Boa Nova
com todas as pessoas.
Texto-chave: Como, então, hão-de invocar aquele em quem não creram? E como crerão naquele de
quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como é que alguém pode
pregar se não forem enviados? Como está escrito: "Quão formosos são os pés daqueles que anunciam
boas novas" (Romanos 10:14-15)

HISTÓRIA DA BÍBLIA Lucas 10:1-9
ESCRITURAS ADICIONAIS DO ESTUDO
(Isaías 06:08, Mateus 9:35-38, João 4:35-38, Gálatas 6:9-10)
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AMAR A DEUS

LIÇÃO

Relacionamento com Deus é
a coisa mais importante

3-7
Lucas 10:38-42

TEMA DA LIÇÃO
Jesus pediu aos seus seguidores a fazer muitas coisas. A coisa mais importante é o nosso
relacionamento com Deus.
Chave do texto: Amarás o Senhor teu Deus com todo seu coraçao e com toda a tua alma e com todo o
teu entendimento e com toda sua força. (Marcos 12:30)

HISTÓRIA DA BÍBLIA-Lucas 10:38-42
ESCRITURAS ADICIONAIS DO ESTUDO
(Mateus 11:28-30; João 14:15, Lucas 6:47-49, Filipenses 2:12-13)

LIÇÃO

AMAR A DEUS

3-8

Conhecendo o Bom Pastor

João 10:7-14

TEMA DA LIÇÃO
Seguidores de Cristo são os amam a Deus com em toda parte onde estão. Para amar a Deus com
tudo o que somos, devemos conhecer a Deus.
Chave do Texto: Amarás o Senhor teu Deus com todo seu coração e com toda a tua alma e com todo o
teu entendimento e com toda sua força. (Marcos 12:30)

HISTÓRIA DA BÍBLIA-João 10:7-14
ESCRITURAS ADICIONAIS DO ESTUDO
(Salmo 23, Salmo 100; Mateus 9:35-36)
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AMAR OS OUTROS

LIÇÃO

Viver em unidade com outros
seguidores de Cristo

3-9
Atos 4:29-35

TEMA DA LIÇÃO
Os seguidores de Cristo são chamados a Igreja. Deus espera que a Igreja vive em unidade.
Texto-chave: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. (Marcos 12:31)

HISTÓRIA DA BÍBLIA Atos 4:29-35
ESCRITURAS ADICIONAIS DO ESTUDO
(Romanos 12:3-21, 1 Coríntios 12:12-31, 1 Coríntios 14:26, Efésios 4:1-16)

LIÇÃO

AMAR OS OUTROS
Sendo uma Luz para o Mundo

3-10
Lucas 10:30-37

TEMA DA LIÇÃO
Jesus instruiu seus discípulos a amar as pessoas. Os cristãos são chamados a levar uma mensagem
de esperança e de paz para o mundo. Os cristãos são instruídos para mostrar aqueles que precisam do
amor de Deus.
Texto-chave: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. (Marcos 12:31)

HISTÓRIA DA BÍBLIA-Lucas 10:30-37
ESCRITURAS ADICIONAIS DO ESTUDO
(Mateus 5:14-16, João 13:34-35, 1 Coríntios 13, Efésios 4:1-3, 1 João 3:16-18, 1 João 4:7-12)
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LIÇÃO

FAZER DISCÍPULOS
Apascenta as minhas ovelhas

3-11
João 21:12-17

TEMA DA LIÇÃO
O amor de Deus nos motiva a treinar e cuidar de outros crentes.
CHAVE DO TEXTO: Seja pastores do rebanho de Deus que está sob seu cuidado, prestando atenção
sobre eles, não porque preciso, mas porque você está disposto, como Deus quer que você seja, não
buscar ganho desonesto, mas de boa vontade. (1 Pedro 5:2)

HISTÓRIA DA BÍBLIA-João 21:12-17
ESCRITURAS ADICIONAIS DO ESTUDO
(Mateus 28:19-20; Atos 20:28, 1 Coríntios 9:16-18; 1 Tessalonicenses 5:11, 2 Timóteo 2:2, 2 Timóteo
4:2-5)

FAZER DISCÍPULOS

LIÇÃO

Jesus está conosco como
nós fazemos discípulos

3-12
Mateus 28:16-20

TEMA DA LIÇÃO
Jesus ama todas as pessoas tanto que pediu a seus seguidores para discipliná-los. Jesus prometeu
aos crentes que Ele estaria com eles como irá fazer discípulos.
Texto-chave: Seja pastores do rebanho de Deus que está sob seu cuidado, prestando atenção sobre
eles, não porque preciso, mas porque você está disposto, como Deus quer que você seja, não buscar
ganho desonesto, mas de boa vontade. (1 Pedro 5:2)

HISTÓRIA DA BÍBLIA-Mateus 28:16-20
ESCRITURAS ADICIONAIS DO ESTUDO
(João 14:15-17, Atos 2:42-47, 2 Timóteo 2:02, Hebreus 13:5-6)
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LIÇÃO

FAZER DISCÍPULOS
Crentes Fortalecimento e Incentivo

3-13
Atos 14:20-23

TEMA DA LIÇÃO
Como crentes, todos nós precisamos ser encorajados e fortalecidos em nossa fé. Como parte da
família de Deus, precisamos ser treinados e encorajados uns pelos outros.

Texto-chave: Seja pastores do rebanho de Deus que está sob seu cuidado, prestando atenção sobre
eles, não porque preciso, mas porque você está disposto, como Deus quer que você seja, não buscar
ganho desonesto, mas de boa vontade. (1 Pedro 5:2)

HISTÓRIA DA BÍBLIA - Atos 14:20-23
ESCRITURAS ADICIONAIS DO ESTUDO
(Atos 2:42-47, Atos 11:25-30, Atos 15:30-41, Atos 18:23; 1 Tessalonicenses 5:13-15)
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CONJUNTO DE LIÇÃO 4

O TELHADO
VERDADES ESSENCIAIS
“E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará”
(João 8:32)
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LIÇÃO

DEUS

4-1

Só existe um Deus

Atos 17:22-31

TEMA DA LIÇÃO
Há apenas um Deus. A Bíblia é como entendemos Deus é como Ele é. A Bíblia explica que os cristãos
adoram um só Deus e adoraar outros deuses é desobediência a Deus único e verdadeiro.
Texto-Chave: O Senhor nosso Deus, o Senhor é um só. (Marcos 12:29)

HISTÓRIA DA BÍBLIA-Atos 17:22-31

ESCRITURAS ADICIONAIS DO ESTUDO
(Gênesis 1:1, Deuteronômio 6:4-5, Marcos 12:32; 1 Timóteo 2:5-6, Apocalipse 1:8)

LIÇÃO

JESUS

4-2

Jesus é o Filho de Deus

Mateus 17:1-8

TEMA DA LIÇÃO
Jesus estava no céu com Deus antes que Ele veio à terra. Jesus é o Filho único de Deus. Depois de
Sua morte e ressurreição dentre os mortos, Jesus retornou ao Pai no céu. Para entender e adorar a
Jesus o caminho é sabermos que Deus o Pai e Jesus são um.
Texto-Chave: Tudo isto aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito pelo profeta: "A virgem
conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel" (que significa "Deus conosco"). (Mateus
1:22-23)

HISTÓRIA DA BÍBLIA-Mateus 17:1-8
ESCRITURAS ADICIONAIS DO ESTUDO
(João 1:1-5, João 3:16, Filipenses 2:5-11, Colossenses 1:15-20, Colossenses 2:9, Hebreus 1:1-3)
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ESPÍRITO SANTO

LIÇÃO

Seguidores de Cristo
precisamos do Espírito Santo

4-3
Atos 2:1-17

TEMA DA LIÇÃO
Jesus ensinou aos Seus discípulos que um relacionamento com o Espírito Santo é essencial. Jesus
tinha um relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo é chamado de ajudante e levará
seguidores de Cristo em verdade. O Espírito Santo também dá seguidores do poder de Cristo. Para os
crentes hoje esta relacção divina ainda é necessária.
Texto-Chave: E eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Paráclito, para ajudá-lo e estar com você para
sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas você
sabe, porque ele habita convosco e estará em vós. (João 14:16-17)

HISTÓRIA DA BÍBLIA Atos 2:1-17
ESCRITURAS ADICIONAIS DO ESTUDO
(Lucas 11:13, João 16:13; Atos 1:8, 1 Coríntios 12:7-11, Gálatas 5:16)

LIÇÃO

AMOR E PERDÃO

4-4

Jesus veio para demonstrar amor e perdão

João 8:2-11

TEMA DA LIÇÃO
Jesus demonstrou o amor e o perdão de Deus a todas as pessoas. Como seguidores de Cristo,
devemos também demonstrar o amor e o perdão de Deus a todas as pessoas.
TEXTO-CHAVE: O meu mandamento é este: Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. (João 15:12)

HISTÓRIA DA BÍBLIA-João 8:2-11
ESCRITURAS ADICIONAIS DO ESTUDO
(João 15:12-17, 1 João 2:8-11, 1 João 3:16; 1 João 4)
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JUSTIFICADOS DIANTE DE DEUS
Reconhecendo estamos
do padrão perfeito de Deus

LIÇÃO

4-5
Lucas 18:10-14

TEMA DA LIÇÃO
Todas as pessoas ficam no padrão perfeito de Deus. Nós não podemos nos fazer de melhores
simplesmente fazendo coisas boas. Devemos reconhecer a nossa condição pecadora e pedir a Deus
misericórdia. Quando pedimos por misericórdia de Deus, será justificado diante de Deus.

Texto-Chave: Para todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus ... (Romanos 3:23)

HISTÓRIA DA BÍBLIA-Lucas 18:10-14
ESCRITURAS ADICIONAIS DO ESTUDO
(Romanos 3:24, Romanos 4:4-5, Romanos 4:25, Romanos 5:1-2, Romanos 5:8-10, Romanos 10:10;
James 2:20-26)

LIÇÃO

O REINO DE DEUS
Sendo nasce de novo espiritualmente

4-6
João 3:1-8

TEMA DA LIÇÃO
Jesus muitas vezes falou do reino de Deus. O reino de Deus é o governo de Deus. Seguidores de
Cristo são cidadãos do reino de Deus. Ninguém pode ver o reino de Deus sem nascer de novo.

TEXTO-CHAVE: Portanto, se alguém está em Cristo, nova criacção veio: O velho se foi, o novo está
aqui! (2 Coríntios 5:17)

HISTÓRIA DA BÍBLIA-João 3:1-8
ESCRITURAS ADICIONAIS DO ESTUDO
(João 18:36, Atos 1:3; Romanos 6:4, 2 Timóteo 4:18, 1 Pedro 1:23, 2 Pedro 1:11)
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LIÇÃO

A BÍBLIA

4-7

Verdade Escrita de Deus

Mateus 4:1-11

TEMA DA LIÇÃO
A Bíblia é a Sagrada Escritura e é poderoso. As verdades da Bíblia são capazes de mudar os nossos
corações e mentes. A Bíblia é essencial e é o único livro que nos diz quem é Deus. A Bíblia é o único
livro que veio de Deus.

Texto-Chave: Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para repreender, para corrigir,
para instruir em justiça, para que o povo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa
obra. (2 Timóteo 3:16-17)

HISTÓRIA DA BÍBLIA-Mateus 4:1-11
ESCRITURAS ADICIONAIS DO ESTUDO
(Salmo 119; Romanos 10:17, Efésios 6:13-17, 2 Pedro 1:20-21, Tiago 1:21)

LIÇÃO

A IGREJA

4-8

Seguidores de Cristo vivo na Unidade

Atos 6:1-7

TEMA DA LIÇÃO
Quando Jesus deixou a terra para voltar a Seu Pai no céu, Ele deixou a Igreja como seu representante
no mundo. Como seguidores de Cristo, devemos viver em harmonia com outros seguidores de Cristo e
encorajar uns aos outros na fé. A Igreja é Corpo de Cristo, e Cristo é a cabeça da Igreja.
Texto-Chave: E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do
inferno não prevalecerão contra ela. (Mateus 16:18)

HISTÓRIA DA BÍBLIA-Atos 6:1-7
ESCRITURAS ADICIONAIS DO ESTUDO
(Atos 2:42-47, 1 Coríntios 12:12-28, Efésios 2:19-21, Efésios 4:14-16, Hebreus 10:25)
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LIÇÃO

LUZ DO MUNDO

4-9

Refletindo a Luz de Cristo

Mateus 5:11-16

TEMA DA LIÇÃO
Como um seguidor de Cristo a nossa vida deve ser um reflexo do caráter de Cristo. Devemos
demonstrar ao mundo que Cristo é pela maneira como vivemos.

Texto-Chave: Da mesma forma, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas
boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. (Mateus 5:16)

HISTÓRIA DA BÍBLIA Mateus 5:11-16
ESCRITURAS ADICIONAIS DO ESTUDO
(Mateus 5-7, 2 Coríntios 4:6; 1 João 1:7, 1 João 2:10)

ETERNIDADE

LIÇÃO

Para sempre com Deus ou para
sempre em agonia

4-10
Lucas 16:19-31

TEMA DA LIÇÃO
A vida não termina quando morremos. Continuamos a viver para sempre. Todas as pessoas vão dar
uma conta para a vida que viveram na Terra. Seguidores de Cristo passarão a eternidade com Ele..
Aqueles que não seguem a Cristo passarão a eternidade em agonia para longe da presença de Deus.
Texto-Chave: Não vos admireis disso, porque vem a hora que todos os que estão nos sepulcros
ouvirão a sua voz e sairão: os que tiverem feito o que é bom a ressurreição da vida, e aqueles que
fizeram o que é mau subirá para ser condenado. (João 5:28-29)

HISTÓRIA DA BÍBLIA-Lucas 16:19-31
ESCRITURAS ADICIONAIS DO ESTUDO
(Mateus 19:16-26, Mateus 25:45-46, Romanos 6:20-23; 1 Tessalonicenses 4:13-18)
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LIÇÃO

O JUIZ

4-11

Jesus Cristo julgará todas as pessoas

João 5:21-30

TEMA DA LIÇÃO
Jesus veio à Terra para restaurar a relacção das pessoas com Deus. Ele vai voltar de novo à terra pôr
fim de todo o trabalho do diabo e de julgar as pessoas más, condenar aqueles que não aceitaram como
Senhor. Jesus vai premiar os justos pela sua fé.
Texto-Chave: Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, à voz do arcanjo e com a
trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, nós, os que ainda
estãmos vivos seremos deixados arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor
no ar. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto encorajar uns aos outros com estas
palavras. (1 Tessalonicenses 4:16-18)

HISTÓRIA DA BÍBLIA-João 5:21-30
ESCRITURAS ADICIONAIS DO ESTUDO
(Marcos 9:41-48, 1 Coríntios 3:11-15, 2 Coríntios 5:10; Apocalipse 20:11-15)

A CEIA DO SENHOR
A Importância de Lembrar
Morte de Cristo por nossos pecados

LIÇÃO

4-12
1 Coríntios 11:17

TEMA DA LIÇÃO
Jesus instruiu seus seguidores a participar regularmente na ceia do Senhor. Este é um ato simbólico
feito para lembrar a morte sacrificial de Jesus, que pagou o preço pelos pecados das pessoas.

Texto-Chave: E ele tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu-lhes, dizendo: ". Este é o meu corpo
entregue por vós, fazei isto em memória de mim" Da mesma forma, depois da ceia ele tomou o cálice,
dizendo: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. (Lucas 22:19-20)

HISTÓRIA DA BÍBLIA 1 Coríntios 11:17-26
ESCRITURAS ADICIONAIS DO ESTUDO
(Lucas 22:7-38, João 6:47-58, 1 Coríntios 11:17-34, Apocalipse 19:9)
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BATISMO

LIÇÃO

Fazer uma declaracção
pública da Fé em Cristo

4-13
Mateus 3:13-17

TEMA DA LIÇÃO
Batismo água é muito importante na vida de um novo crente. O batismo é o momento em que um novo
crente faz uma declaração pública de sua fé em Cristo ao ser mergulhado em água simbolizando a
morte para o velho modo de vida. Quando eles são ressuscitados para fora da água simboliza a vida
nova em Cristo.
Texto-Chave: Pedro respondeu: "Arrependei-vos e sede batizados, cada um de vocês, em nome de
Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados. E você receberá o dom do Espírito Santo." (Atos 2:38)

BÍBLIA HISTÓRIA - Mateus 3:13-17
ESCRITURAS ADICIONAIS DO ESTUDO
(Mateus 28:16-20, Atos 8:26-40, Romanos 6:3-13, Colossenses 2:9-12)
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A CHAMADA AO
FRUTIFICAI E MULTIPLICAI
Na criação, vemos que Deus criou todos os seres vivos com a capacidade de ser "frutífera" e para "multiplicar".
O relato bíblico da criacção declara que todos os seres vivos foram criados para reproduzir "segundo a sua
espécie." Quando Deus criou o homem, o princípio da fecundidade e multiplicação não se alterou. Deus os
abençoou e lhes disse: "Sede fecundos e aumentar em número; enchei a terra e sujeitai-a." (Gênesis 1:27-28)

Nós formos criados por Deus e, em seguida, "abençoados" por Deus para sermos frutiferos e encher a terra.
Para mais de 6.000 anos, a raça humana tem cumprido este comando e encheu a terra.
Quando Jesus Cristo andou pela terra, Ele falou da necessidade de que as pessoas experimentem segundo
nascimento ou um renascimento espiritual, Jesus disse que não são capazes de entrar no reino de Deus, sem
este renascimento.
Jesus respondeu: "Em verdade vos digo, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do
Espírito.O que nasce da carna é carne, mas o que nasce do espírito é espirito. "(João 3:5-6)
Cristo nos chamou para uma nova vida. Esta nova vida nasce pelo Espírito Santo. Nós reconhecemos
publicamente o nosso novo nascimento pelo batismo em água. A ordem de Deus para ser fecundo e multiplicar
se aplica ao nosso renascimento no Espírito. Em nossa vida nova em Cristo nos ésomos dado o privilégio e o
comando para reproduzir nossas novas vidas espirituais. "Então Jesus veio a eles e disse: 'Toda a autoridade
no céu e na terra foi dada para mim. Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome
do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que vos tenho ordenado. "(Mateus
28:18-20)
Nós fomos chamados por Cristo para fazer discípulos e batizá-los para o reino de Deus. Somos chamados a
viver uma vida que produz frutos espirituais, o que levará à reprodução do renascimento espiritual. A Sede
fecundos e multiplicai Modelo de Discipulado e Curriculum foi concebido para seguidores discípulo de Cristo,
levando-os a uma vida de fecundidade espiritual que resulta na multiplicacção. "Para você ser nascido de novo,
não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra viva e permanente de Deus." (1 Pedro 1:23)
Que o Senhor te abençoe verdadeiramente com a fruta incrível e uma multiplicação de renascimento espiritual
em sua própria vida e ministério. Nós podemos ver esta terra cheia com aqueles que nasceram no reino de
Deus!
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