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Introdução 
 
O objetivo deste estudo bíblico em tópicos é o aprendizado do que a Bíblia tem a dizer sobre quem Deus é                     
e como ter bons relacionamentos com outras pessoas. Ele é composto de questões que são respondidas                
com versos da Bíblia. Os versos foram incluídos no material, para sua conveniência. 

 
O líder do pequeno grupo não irá palestrar, mas sim guiar a discussão, a fim de que todos aprendam uns                    
com os outros. 

 
As questões adicionais com um “Q.” à frente foram incluídas para estimular o debate e promover uma                 
oportunidade de colocar em prática aquilo que está sendo aprendido. Em alguns casos, as respostas são                
disponibilizadas. 

 
Há um sumário ao fim de cada capítulo, o que apresenta a oportunidade de revisar o que foi aprendido.  
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Capítulo 1, Seu Pai Celestial 
  
O caráter de Deus 
1. O que os versículos a seguir te ensinam sobre o caráter de Deus? 

a. Salmo 107:1 
Dêem graças ao Senhor porque ele é bom; o seu amor dura para sempre. 

  
b. Romanos 8:28 
Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram 
chamados de acordo com o seu propósito. 

  
Q. Em que coisas Deus age para o seu bem? 
Q. O que quer dizer “todas as coisas”? 
Q. Isso inclui as experiências ruins da sua vida? 
  

c. Malaquias 3:6 
De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. 

  
Q. Por que é importante o fato de que Deus não muda? 
  
2. Qual é sua resposta a estes fatos sobre Deus? 
  
Deus é bom. Deus age para o meu bem. Deus nunca muda. Posso confiar que um Deus que nunca muda 
e que age para o bem de Seus filhos irá agir para o meu bem. 
  
Deus criou você com um valor intrínseco 
  
3. O que os versículos a seguir o ensinam sobre como Deus fez você? 

a. Como nós somos únicos? Gênesis 1:26 
Então disse Deus: "Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança 

  
Q. Por que você acredita que Deus nos criou? 
Q. O que significa que nós fomos criados à imagem de Deus? 
Q. De quais maneiras somos semelhante à Deus? 

b. Qual posição de autoridade nos foi dada por Deus? Genesis 1:26 
Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a 
terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão”. 

  
c. Qual é um dos propósitos importantes que Deus nos deu? Genesis 1:28 
Deus os abençoou, e lhes disse: "Sejam férteis e multipliquem-se! Encham e subjuguem a terra! 

  
Q. O que significa ser fértil e multiplicar? 
Q. Por que você acredita que Deus quer que nós sejamos férteis e nos multipliquemos? 
  
Deus ama você 
  
4. O que você aprendeu sobre o amor de Deus por você? 

 



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

  
b. Salmo 139:1-6 
  
¹Senhor, tu me sondas e me conheces. ²Sabes quando me sento e quando me levanto; de longe 
percebes os meus pensamentos. ³Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso; todos os 
meus caminhos te são bem conhecidos. ₄Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a 
conheces inteiramente, Senhor. ₅Tu me cercas, por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. 
₆Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance, é tão elevado que não o 
posso atingir. 
  

  
Q. Como você se sente ao saber que Deus sabe tudo sobre você, inclusive seus pensamentos? 
Q. Por que você pode confiar Nele e em  seu total conhecimento sobre você? 
 

c. 1 João 4:9,10 
₉Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós: enviou o seu Filho Unigênito ao mundo, 
para que pudéssemos viver por meio dele. ₁₀Nisto consiste o amor: não em que nós tenhamos 
amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos 
pecados. 

  
d. 1 João 3:1 
Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu: que fôssemos chamados filhos de Deus, o 
que de fato somos! Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. 

  
  
  
As benção de Deus para você 
  
5. Quais são algumas das benção de Deus para você? 

a. Efésios 1:3 
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos 
espirituais nas regiões celestiais em Cristo. 

  
Q. O que a palavra “todas” significa? 
Q. Quando Deus te deu todas as bênçãos celestiais? 
  

b. Efésios 1:7-9 
₇Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as 
riquezas da graça de Deus, ₈a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. 
₉E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu 
em Cristo, 
  

Q. Como deu fez sua vontade conhecida a nós? 
  

 



c. 1 Coríntios 3:16 
Vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? 

  
Q. O que significa o fato de você ser templo de Deus? 

  
d. 2 Pedro 1:3 
Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por 
meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. 

  
Q. Quais são algumas das coisas que Deus nos deu? 
  

e. Lamentações 3:22,23 
²²Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são 
inesgotáveis. ²³Renovam-se cada manhã; grande é a tua fidelidade! 

  
(Membro do grupo, leia o Sumário e escolha qual tópico é mais importante para você.) 
  
“Seu Pai Celestial” Sumário 

●     O caráter de Deus 
○    Deus é bom 
○ Deus age para o bem de Seus filhos 
○    Deus nunca muda 

  
● Deus criou você com valor intrínseco 

○ Único: Criado à imagem de Deus 
○    Autoridade: Dominar sobre a terra 
○    Propósitos: Ser fétil e multiplicar 

  
●     Deus ama você 

○ Deus sacrificou seu Filho por você 
○    Deus te conhece 
○    Deus te ama mesmo assim 
○ Deus te ama como Seu filho 

  
● As benção de Deus para você 

○   Todas as bênçãos espirituais 
○   Redenção, perdão e graça 
○   Conhecimento do mistério da Sua vontade 
○   O Espírito Santo 
○ Tudo o que precisamos para a vida e a piedade 
○ Suas misericórdias são novas todas as manhãs e elas nunca cessam 

  
 

 
 
 

 
 



Capítulo 2, Jesus 
 
 
(Pedir que alguém leia esta introdução) 
Alguns dizem que Jesus foi apenas um grande homem; outros dizem que Ele foi apenas um profeta. 
Jesus afirmou que Ele é Deus. Se Jesus não é Deus, então ele é um mentiroso e um enganador.  

 
Jesus é inteiramente Deus e inteiramente homem. Como Deus, Ele tinha o poder de pagar a penalidade 
pelo nosso pecado por meio da Sua morte na cruz para todo o que crê; e como um homem Ele tinha a 
capacidade de se comunicar e de demonstrar empatia para conosco.  

 
Jesus é Deus 
 
O que Jesus disse a respeito de si mesmo? João 10:28-30 

28Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão; ninguém as poderá arrancar da minha mão. 
29Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos; ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. 
30Eu e o Pai somos um". 
 

 
1. Nós aprendemos muito sobre a divindade de Jesus em Hebreus, capítulo 1. 

a. O que você aprende a respeito de Jesus a partir dos versos seguintes?  
- Verso 2: 

mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as 
coisas e por meio de quem fez o universo. 
 

 

- Verso 3: 
O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as 
coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou 
à direita da Majestade nas alturas. 
 

 

- Verso 12: 
Tu os enrolarás como um manto, como roupas eles serão trocados. Mas tu permaneces o mesmo, 
e os teus dias jamais terão fim". 
 

 

Q. Que aspectos da natureza de Deus você vê em Jesus? 
 

b. De que nomes Deus chama Jesus nos versos 8 e 10?  
8Mas a respeito do Filho, diz: "O teu trono, ó Deus, subsiste para todo o sempre; cetro de eqüidade 
é o cetro do teu Reino. 10E também diz: "No princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e 
os céus são obras das tuas mãos. 
 
 

 
 



2. Como Jesus mostrou Seu poder sobrenatural nos versos seguintes, em Mateus, capítulo 8? 
a. Verso 3: 
3Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: "Quero. Seja purificado! " Imediatamente ele foi 
purificado da lepra. 
 

 

b. Versos 6 e 13: 
6E disse: "Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento". 
 
13Então Jesus disse ao centurião: "Vá! Como você creu, assim lhe acontecerá! " Na mesma hora o 
seu servo foi curado. 
 

c. Versos 16 e 17: 
16Ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoninhados, e ele expulsou os espíritos com uma 
palavra e curou todos os doentes. 
17E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías: "Ele tomou sobre si as nossas 
enfermidades e sobre si levou as nossas doenças". 
 
d. Versos 23-27: 
23Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. 24De repente, uma violenta tempestade 
abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. 
25Os discípulos foram acordá-lo, clamando: "Senhor, salva-nos! Vamos morrer! " 
26Ele perguntou: "Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? " Então ele se 
levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. 
27Os homens ficaram perplexos e perguntaram: "Quem é este que até os ventos e o mar lhe 
obedecem?" 
 

3. Como Jesus demonstrou que Ele é Deus em João 11:39-44? 
39“Tirem a pedra", disse ele. Disse Marta, irmã do morto: "Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 
quatro dias". 40Disse-lhe Jesus: "Não lhe falei que, se você cresse, veria a glória de Deus? "  41Então 
tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: "Pai, eu te agradeço porque me ouviste. 42Eu sabia 
que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me 
enviaste". 43Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: "Lázaro, venha para fora!" 44O morto 
saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhes 
Jesus: "Tirem as faixas dele e deixem-no ir". 
 

 
 
4. Depois de andar com Jesus, qual foi a conclusão dos Seus discípulos? Mateus 16:13-16 

13Chegando Jesus à região de Cesaréia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: "Quem os 
homens dizem que o Filho do homem é? " 14Eles responderam: "Alguns dizem que é João Batista; 
outros, Elias; e, ainda outros, Jeremias ou um dos profetas". 15"E vocês? ", perguntou ele. "Quem 
vocês dizem que eu sou? " 16 Simão Pedro respondeu: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo". 
 

 
 

 



5. O que o anjo disse que nos leva a crer que Jesus é Deus? Mateus 28:5-7 
5O anjo disse às mulheres: "Não tenham medo! Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi 
crucificado. 6 Ele não está aqui; ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. 
7 Vão depressa e digam aos discípulos dele: ‘Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de 
vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão’. Notem que eu já os avisei". 

 
 
6. A partir do que você aprendeu na Bíblia, porque as pessoas acreditam que Jesus é Deus? 

 

Jesus foi um Homem 
 
7. Como foi o desenvolvimento de Jesus como um menino? Lucas 2:52 
Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. 

 
 
8. Quais aspectos de ser um homem foram demonstrados por Jesus podem ser encontrados nos versos 

seguintes?  
 
a. João 4:6 
Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por 
volta do meio-dia. 
 

Jesus teve sede. 
b. João 4:7 
Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: "Dê-me um pouco de água". 
 

 
c. João 11:35 
Jesus chorou. 

 
 
9. O que mais nós aprendemos sobre a humanidade de Jesus a partir do seguintes versos:  

Hebreus 2:10-15? 
 
a. O que Jesus experimentou que todos nós experimentamos? Verso 10 
10Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo 
existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. 

 
 

b. De que Jesus nos chama no verso 11? 
11Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provêm de um só. Por isso Jesus não se 
envergonha de chamá-los irmãos. 
 

 

Q. Qual é o significado de Jesus chamar você de irmão ou irmã? 
 
 



c. De acordo com Hebreus 2:18, porque Jesus pode nos ajudar quando nós somos tentados? 
Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que 
também estão sendo tentados. 
 

 

Q. O que é tentação? 
Q. Qual a diferença entre tentação e pecado? 
Q. Saber que Deus se tornou homem e foi tentado da mesma forma que você é, o ajuda de que forma? 

 
10. Qual é a sua resposta ao fato de que Deus se fez homem para mostrar Seu amor por você e para 

sofrer e morrer para fazer de você um filho Dele? 
 

 
 

 

Examine a linha do tempo. 
Q. Porque era preciso que Deus  se tornasse  um ser humano? 
Q. Como a humanidade de Jesus ajuda você a se relacionar melhor com Deus? 

 
(Membro do grupo, leia o Sumário e escolha qual tópico é mais importante para você.) 

 
Sumário “Jesus” 
● Jesus é Deus 

o Jesus disse que Ele era Deus 
o Ele curou e realizou milagres 
o Ele viveu uma vida sem pecado 
o Ele ressuscitou dentre os mortos 
o Ele subiu ao Céu 

 



● Jesus foi um homem 
o Jesus desenvolveu um corpo normal 
o Ele se preocupou, teve sede e chorou 
o Ele sofreu e foi tentado assim como nós somos 
o Nós sabemos que Deus nos entende porque Ele se tornou um de nós 

 
Capítulo 3, O Espírito Santo 

 
Quem foi o Espírito Santo? 
1. O que nós aprendemos sobre o Espírito Santo a partir destes versos? 

 
a. Antes de Jesus ascender aos céus o que Ele prometeu que Deus faria? 

16E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Conselheiro para estar com vocês para sempre. 
 João 14:16 

 
 

Consolador é também traduzido como Confortador e significa “advogado” ou “ajudador.” 
 

b. O que o Espírito Santo faz? 
26Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as 
coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. João  14:26 

 
 

2. O que é verdade sobre todo crente? 
a. 1 Coríntios 2:12 
Nós, porém, não recebemos o espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que 
entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. 

 
Nós recebemos o Espírito Santo 
 

Q. Qual é uma das coisas que o Espírito Santo faz por nós?  
 
Nos ajuda a entender o que Deus nos tem dado gratuitamente. 
 
Q. Quais são as coisas que Deus tem dado a você? 

 
b. 1 Coríntios  3:16 
Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? 
 

 
O papel do Espírito Santo 
3. O que você aprende sobre o papel do Espírito Santo nos seguintes versos de João 16:7-15? 
a. O que o Espírito Santo está fazendo no mundo? Versos 8-11 

convencerá o mundo da sua culpa, do pecado, da justiça e do juízo. com relação ao pecado,                 
porque os homens não crêem em mim; com relação à justiça, porque vou para o Pai, e vocês                  
não me verão mais; e com relação ao juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. 

 



 
Q. Por que você não deve tentar convencer alguma pessoa do pecado dela? 
     É o papel do Espírito Santo. 

 
 

b. O que o Espírito Santo está fazendo por você? Verso 13 
Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo; 
falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. 
 

 

c. A quem o Espírito glorifica? Verso 14 
Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. 
 

Jesus 
 
Q. O que significa glorificar a Jesus? 

É adorar a Ele. É reconhecer quem Ele é. 
 

Q. Como o Espírito glorifica a Deus? 
Recebendo o que é meu e o tornando conhecido a vocês.  
 

Q. O que isso significa? 
O Espírito revela para nós a natureza de Jesus para que possamos adorá-lo. 

 
4. De que maneira o Espírito nos auxilia, de acordo com estes versos em Romanos, Capítulo 8? 

a. Verso 6: A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz; 
  
 
 
Q. Como é possível saber que a sua mente não está sendo controlada pelo Espírito? 

Se possui pensamentos negativos e anda ansioso ou preocupado. 
 

b. Versos 16, 17: 
16O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus.17Se somos filhos,              
então somos herdeiros; herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos               
seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. 
 

 
Q. Por que o Espírito precisa nos lembrar que somos filhos de Deus? 

Às vezes nós não nos sentimos como filhos de Deus. 
Q. Por que é que às vezes você não se sente como um filho de Deus? 

Nós não pensamos ou agimos como filhos de Deus algumas vezes. Então nos sentimos sem valor. 
 

c. Versos 26, 27: 
o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito                
intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção               

 



do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. 
 
 
Q. Por que o Espírito Santo ora por nós? 

Não sabemos sobre o que devemos orar.  
 

Q. Quais são alguns dos exemplos de coisas sobre as quais nós precisamos de ajuda para orar? 
Sentimento de inadequação, pontos cegos, falta de conhecimento sobre quem Deus realmente é. 

 
5. Que resultados você pode esperar na sua vida quando permite que o Espírito Santo assuma o 

controle?  
Gálatas 5:22-23 
Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, 
mansidão e domínio próprio. 
 

Q. Por que nós não experimentamos esse fruto em nossas vidas? 
Não damos ao Espírito o controle da nossa vida.  

 

Sua resposta ao Espírito Santo 
6. Quais são os poderes em conflito na vida de todo crente? Gálatas 5:16-17 

Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito; e o Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão 
em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. 

 
Q. Quais são os exemplos desse conflito em nós? 
Q. Quais conflitos você tem? 

 
7. Quais são os dois tipos de cristãos? 1 Coríntios 3:1-3 

Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. 
Dei-lhes leite, e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, 
vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e 
divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? 

 
 
Q. Como os cristãos carnais se comportam? 

Como bebês. Como mundanos. 
 
Q. Como os cristãos carnais se comportam?  

Maduros, se alimentam do alimento sólido da Palavra de Deus, não em ciúmes e contendas, 
não agem como não-cristãos. 
 

Q. Qual é a diferença?  
Entregar o controle ao Espírito. 
 
 

 
8. Todos os cristãos se comportam como carnais algumas vezes. A questão, então, é como os cristãos 

 



devem fazer para deixar que o Espírito Santo assuma o controle em vez de a sua natureza carnal? 
a. Efésios 5:18 
Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. 

 
b. Gálatas 5:18 
Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. 
 

 
Ser cheio do Espírito é escolher ser controlado e empoderado pelo Espírito. Ser cheio do Espírito 
não quer dizer simplesmente decidir virar a página, ou começar algum tipo de programa de 
auto-aperfeiçoamento.  

 
Não se trata de uma experiência de uma única vez, mas sim uma decisão frequente de obedecer a 
Deus em situações específicas em lugar de seguir a sua natureza carnal.  Quando você toma o 
controle da sua vida de volta das mãos de Deus, o que é pecado, você precisa imediatamente pedir 
perdão a Deus e devolver a Ele o controle. Lembre-se de que Deus o ama e sabe o que é melhor para 
você. 

 

Q. Alguém poderia descrever a seguinte ilustração? 

 
 

 
9. Qual o aviso é dado sobre seu relacionamento com o Espírito Santo? Efésios 4:30 

Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. 
 

10. Quais são algumas coisas que entristecem o Espírito Santo? Efésios 4:31 
Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. 

 
 
Q. Quais são algumas outras coisas que entristecem o Espírito Santo? 

 
11. O que na sua tem entristecido o Espírito Santo? 

 
 
 



12. O que você precisa fazer para experimentar uma mudança nessa área da sua vida?  
 
(Membro do grupo, leia o Sumário e escolha qual tópico é mais importante para você.) 
 
 

“O Espírito Santo” Sumário  
● Quem tem o Espírito Santo? 

o Jesus prometeu enviar o Espírito Santo ao ascender ao céu  
o O Espírito nos ensina todas as coisas e nos lembra de tudo o que Jesus disse 
o O Espírito Santo vem habitar em cada crente na sua conversão  

● O Papel do Espírito Santo 
o O Espírito Santo: 

▪ Convence não crentes do pecado 
▪ Te guia pela verdade 
▪ Glorifica Jesus 
▪ Te dá vida e paz 
▪ Confirma que você é filho de Deus e herdeiro de Deus 
▪ Te ajuda nas suas fraquezas 
▪ Te ajuda a orar e intercede por você diante de Deus 

o O resultado de uma vida cheia do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, 
bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. 

● Sua Resposta ao Espírito Santo 
o O Espírito e sua natureza pecaminosa estão em conflito 
o Você precisa escolher permitir que o Espírito Santo controle e capacite você a cada momento 
o Quando você toma de Deus o controle da sua vida, peça perdão a Deus e dê o controle 

novamente a Ele 
o Você não deve entristecer o Espírito Santo com coisas como amargura, ódio, raiva, 

murmuração, calúnia e malícia 
 

Capítulo 4, Como Saber se Você Possui Vida Eterna 
 
(Alguém do grupo deve ler essa introdução) 
 
Neste capítulo iremos ver que Deus nos amou mesmo quando estávamos em nossos próprios caminhos 
e sequer nos interessávamos por Ele. Deus nos ama tanto que Ele enviou Seu Filho para morrer em 
nosso lugar e sofrer a punição por nossos pecados. Tudo o que você precisa fazer é receber a Jesus em 
sua vida para o perdão dos seus pecados a fim de receber vida eterna. Você irá aprender que você 
possui vida eterna com base na fidelidade de Deus e de Sua Palavra e não porque você merece ou a 
tenha adquirido 
 
(Pedir que alguém leia a Seção I.) 

 
I. Plano de Deus 

 
● No principio era Deus. 
● Deus criou a humanidade. 

 

 



1. Que tipo de vida Deus criou para nós vivermos? 
"Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crer não 
pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16 

 

eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente. João 10:10b 

● Em um relacionamento de amor com Ele 

● vida Eterna  

● vida Abundante 
 
 
(Líder: Se possível, use uma lousa, quadro, ou impressão para desenhar a ilustração ao fazer as 
perguntas e os membros do grupo responderem) 

 
Primeira parte da ilustração:  
 

 

 

 



Nosso Problema 

 
(Alguém do grupo deverá ler a questão 2 e a resposta.) 
2. Como realmente é a vida no mundo hoje? 

● Em vez de amor existe ódio. 
● Em vez de vida eterna existe morte. 
● Em vez de abundancia existe pobreza. 

 

(Um membro do grupo deverá ler a questão 3 e a resposta.) 
3. Existe uma separação entre a maneira que Deus criou a vida para ser vivida e a maneira que nós 

fazemos isso. O que causa essa separação entre Deus e a humanidade? 
  pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, Romanos 3:23 

● Pecado causa a separação entre Deus e a humanidade. 
 

(Algum membro do grupo deve ler a questão 4 e a resposta.) 
4. Quais são os resultados (salário) do nosso pecado? 
Pois 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 

Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, 
Hebreus 9:27 

● Um dos resultados do pecado é a morte. 
● Outro resultado do pecado é o juízo. 

 

A ilustração resume até o momento: 

 
 

(Algum membro do grupo pode ler a questão 5.) 
5. As pessoas tentam encontrar Deus de diversas maneiras. Quais são algumas das formas pelas quais 

as pessoas tentam encontrar Deus? 
● Por boas obras. 
● Indo à igreja. 

 

De que outras formas as pessoas tentam encontrar Deus? 

(Algum membro do grupo pode ler o número 6.) 

 



6. De acordo com a Bíblia, qual é a efetividade dos nossos esforços para encontrar Deus? 
Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus; não por 
obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8-9 

 

● Nenhuma obra irá nos salvar dos resultados do nosso pecado. 
 

II. A solução de Deus 
 
(Algum membro do grupo pode ler o número 7.) 
7. Nossa posição parece não ter esperança. O que não podemos fazer por nós mesmos, Deus fez. 

Qual é a solução de Deus para o nosso pecado e separação dEle? 
Mas Deus demonstra seu amor por nós: Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. 
Rom. 5:8 

 
● Cristo pagou a pena pelos nossos pecados para nos trazer para Deus. 

 
 
Utilize a ilustração para resumir a discussão até agora. 

 

 
  

 



 
IV. Sua resposta 
 
(Um membro do grupo pode ler o número 7.) 
8. Qual é o seu papel em tudo isso? O que você deve fazer para ter seus pecados perdoados, 

receber vida eterna e estar unido com Deus? 
Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de 
Deus; João 1:12 

● Eu preciso receber Cristo. 
● Eu preciso aceitar a ponte que Deus oferece e atravessá-la pela fé. 

 
9. Desenhe-se na ilustração, ao lado de Deus ou do lado da humanidade? 

 
10. Para receber Cristo e a vida eterna e estar no lado da brecha de Deus, você simplesmente deve 

pedir a Jesus que entre na sua vida com uma oração. 
 

Querido Jesus, 
Eu me arrependo pelos meus pecados. 
Eu creio que você morreu na cruz por meus pecados. 
Por favor entre na minha vida, perdoa-me, e me dê a vida eterna contigo. 

Amém 
 

 
 
 

 



III.Certeza da Salvação 
Vamos aprender como você pode saber que possui vida eterna. 

 

(Pedir para alguém ler os versos e dirigir as questões ao grupo.) 
 11E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho.12Quem tem o 
Filho, tem a vida; quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida.13Escrevi-lhes estas coisas, a vocês 
que crêem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. 1 João 5:11-13 

1. Quem dá a vida eterna? 
 

2. Onde a vida eterna é encontrada? 
 

3. Quem possui vida eterna? 
 

4. Você pode ter certeza de que possui vida eterna? 
 
"Eu lhes asseguro: Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não 
será condenado, mas já passou da morte para a vida. João 5:24 

1. Quais são as 3 coisas que resultam da atitude de ouvir e crer? 
           a. 

 
 

b. 
 
 

c. 
 
 
Se você morresse e fosse para o céu, e Deus te perguntasse, “Por que eu devo permitir que você 
entre no céu?” o que você responderia a Ele? 

 
 
 
 
Como você sabe que você possui vida eterna? 

 
 
 
Memorize 1 João 5:11-12 para ajudá-lo a se lembrar de que você possui vida eterna baseada na palavra 
de Deus. 

 
Certeza da Salvação 
1 João 5:11-12 
 11E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho.12Quem tem o 
Filho, tem a vida; quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. 1 João 5:11-12 

 
 
 
 



Capítulo 5, Comunidade Bíblica 
 
O que é uma comunidade bíblica? 
1. Já que Deus é o nosso Pai celestial e todos os crentes são Seus filhos, qual é a sua relação com 

outros crentes? 1 João 3:1 
Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu: que fôssemos chamados filhos de Deus,  
o que de fato somos!  
 
Cristãos são irmãos e irmãs. 
 

Q. Como irmãos e irmãs devem agir uns para com os outros?  
 
2. Quem é o foco central da comunidade bíblica? Mateus 18:20 

Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. 
Jesus 

 
3. Que coisas podemos fazer uns pelos outros como  irmãos e irmãs? 

a. 1 João 4:11 
Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. 
 

 
 
Q. Como podemos amar uns aos outros neste grupo? 

 
b. Gálatas 6:2 
Levem os fardos pesados uns dos outros e, assim, cumpram a lei de Cristo. 

 
 
Q. Como podemos levar os fardos pesados uns dos outros neste grupo? 

 
c. Tiago 5:16 
... orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. 
 

 
Q. Como podemos orar uns pelos outros? 

 
4. Como crentes somos pecadores perdoados, mas ainda pecamos. Nenhum de nós é perfeito. 

a. Qual é a sua responsabilidade para com o seu irmão ou irmã quando você praticou uma ofensa 
contra ele ou ela? 
Mateus 5:23-24 

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

 
Q. O que você pode fazer para se reconciliar? 

 
 



Você pecou contra alguém? Quem? O que você vai fazer? 

b. O que você deve fazer quando um irmão ou irmã ofendeu você? Mateus 18:15 
"Se o seu irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você 
ganhou seu irmão. 

 
Q. Como você deve mostrar a alguém o que ele te fez? 

Efésios 4:15 - Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, 
Cristo. 
 

Q. Como você pode falar a verdade em amor? 
 

Alguém pecou contra você? Quem? 

 O que você vai fazer? 

Perdoar.  
 

Q. Por que Deus quer que você perdoe? Não perdoar os outros machuca a nós mesmos. 
 

Se você tiver algum problema em um relacionamento, você não deve pensar quem deve tomar o 
primeiro passo. Será sempre você. Entretanto você deve depender de sabedoria, discernimento e 
amor do Espírito Santo. Isso não pode ser feito na carne. 

 
Q. O que Deus fez para te reconciliar com Ele? 

 
5. Como a Comunidade Bíblica é diferente, de outras comunidades que você já fez parte? 

Comunidade Bíblica é centrada em Cristo (Mateus 28:20) um ajuntamento  de irmãos e irmãs 
espirituais, que amam uns aos outros e estão buscando a amar mais a Deus e a se tornarem mais 
parecidos com Jesus. 
 

O Propósito da Comunidade Bíblica 
6. Quais são alguns aspectos da Comunidade Bíblica? 

a. Provérbios 27:17 
Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. 

 
Q. Como podemos afiar uns aos outros neste grupo?  
 

b. Hebreus 10:24-25 
24E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras.25Não deixemos 
de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, 
ainda mais quando vocês vêem que se aproxima o Dia. 

 
Q. Como podemos incentivar uns aos outros neste grupo? 
Q. Como podemos encorajar uns aos outros neste grupo? 

 
c. Gálatas 6:10 

 



Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. 
 

Q. Como podemos fazer o bem uns aos outros neste grupo? 
 

7. Quais são algumas das responsabilidades que temos uns com os outros na Comunidade Bíblica? 
a. Efésios 5:21 
Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. 
 

Q. Como podemos nos submeter uns aos outros neste grupo? 
 

b. Colossenses 3:16 
Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo; ensinem e aconselhem-se uns aos outros com 
toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus 
corações. 

 
Q. Como podemos ensinar uns aos outros neste grupo? 
Q. O que significa aconselhar uns aos outros? 
Q. Como podemos aconselhar uns aos outros neste grupo? 
Q. Como devemos aconselhar uns aos outros neste grupo? 

      Como toda a sabedoria 
Q. O que isso significa? 

 
c. 1 Tessalonicenses 5:11 

   Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. 
 

Q. Como podemos edificar uns aos outros neste grupo? 
 
Nossa Comunidade Funciona como o Corpo de Cristo 
8. Deus descreve nossa comunhão uns com os outros e com Cristo em 1 Coríntios 12:14-27. 

a. Como nossa Comunidade de crentes é descrita? Verso 27 
           27Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. 
 
Q. Em que sentido o nosso grupo é como um corpo? 

 
b. Quem deu as partes do corpo suas funções? Verso 18 

18De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. 
 

c. O que Deus quer para a nossa comunidade? Verso 25 
25a fim de que não haja divisão no corpo, mas, sim, que todos os membros tenham igual 
cuidado uns pelos outros. 

 

Q. O que podemos fazer para ter unidade no nosso grupo? 
 

d. O que pode levar a divisão no corpo Versos 15, 16, 21 
 

 



15Se o pé disser: "Porque não sou mão, não pertenço ao corpo", nem por isso deixa de fazer parte do 
corpo. 16E se o ouvido disser: "Porque não sou olho, não pertenço ao corpo", nem por isso deixa de 
fazer parte do corpo.21 O olho não pode dizer à mão: "Não preciso de você! " Nem a cabeça pode dizer 
aos pés: "Não preciso de vocês! " 

 
Comparação, sentir que não precisa de nenhuma outra parte 
 

Q. Quais são outras coisas que podem causar divisão em nosso grupo? 
 

e. Por que não existem membros desnecessários no corpo? Versos 20-22 
20Assim, há muitos membros, mas um só corpo.21O olho não pode dizer à mão: "Não preciso de 
você! " Nem a cabeça pode dizer aos pés: "Não preciso de vocês!" 22Pelo contrário, os membros do 
corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, 

 
Cada um depende do outro 

Q. Como nós dependemos uns dos outros neste grupo? Na nossa igreja? 
 

f. Como “bater do dedinho em uma quina” demonstra a verdade do verso 26? 
  26Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele; quando um membro é honrado, todos os 
outros se alegram com ele. 

 
9. Quem é o cabeça do nosso corpo de crentes? Colossenses 1:18 

18Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja; é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para 
que em tudo tenha a supremacia. 

 
Jesus. 
Jesus não força Sua liderança em nossa Comunidade assim como Ele não força seu Senhorio em 
nossas vidas. 

Q. Por que devemos seguir Sua liderança com avidez? 
 
10. O que irá preservar a unidade do corpo? Efésios 4:2 - 3 

2Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. 
3Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. 

 
 
Q. Existe alguém com quem precisamos ser humildes? Pacientes? Suportá-los com amor? 
Q. Como podemos suportar alguém em amor? 
Q. Por que é necessários esforço da nossa parte para manter a unidade em nossa comunidade? 
Q. Qual é o elo comum, e nos torna unidos? 

 
A comunidade cristã promove um local seguro onde problemas da vida real podem ser abertamente 
compartilhados e você pode experimentar uma mudança de vida. Você pode compartilhar suas dores 
e seus hábitos. Você não precisa fingir ser algo que você não é. 

 
 
 
 
 



(Membro do grupo, leia o Sumário e escolha qual tópico é mais importante para você.) 
 
 
“Comunidade Bíblica” Sumário 

● O que é uma Comunidade Bíblica? 
o Nós somos uma comunidade de irmãos e irmãs 
o Jesus é o foco central da comunidade Bíblica 
o Nós amamos uns aos outros, carregamos os fardos uns dos outros, confessamos uns aos 

outros e oramos uns pelos outros 
o É sempre nossa responsabilidade dar o primeiro passo para restaurar um relacionamento, 

independentemente se a culpa foi sua ou da outra pessoa 
o Comunidade Bíblica é centrada em Cristo e tem a ver com dar e receber uns dos outros 

● O propósito da Comunidade Bíblica 
o Nossa comunidade nos afia, nos estimula a amar e fazer boas obras e nos encoraja  
o Nós fazemos o bem a todos, especialmente à família de crentes 
o Nós nos submetemos uns aos outros, ensinamos e admoestamos, e desenvolvemos uns aos 

outros 
● Nossa Comunidade funciona como o Corpo de Cristo 

o Nossa Comunidade funciona como o corpo com Cristo como o cabeça 
o Deus deu a cada membro do corpo uma função indispensável 
o Deus não quer divisão no corpo, e deve haver a mesma preocupação para todas as partes 

do corpo  
o Deus quer que façamos todo o esforço para nos manter unidos, em humildade, gentileza, 

paciência, e suportando uns aos outros em amor  
 
 
 

 


