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uma revisão do seu compromisso
      para aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador

 

1. Quem pode candidatar-se à salvação de Deus?
    Romanos 3:23; João 1:12

2. Será que todos fazem o mal (pecam)?
    Romanos 3:23

3. Quais são os resultados (ou consequências) do nosso mau
    procedimento (pecado)?
    Romanos 6:23

4. Podemos conseguir o perdão do nosso pecado e a 
    consequente salvação, com o nosso esforço?
    Romanos 6:23; Efésios 2:8,9; Tito 3:5

5. Quais são as boas novas?
    1 Coríntios 15:1-4

6. Que dois assuntos importantes eram o tema central da 
    mensagem de salvação, pregada por Paulo?
    Atos 20:21; Marcos 1:14-15

6 a. O que significa arrependimento? (mudança radical na 
       maneira de pensar/tristeza verdadeira e mudança)

       Interior – 2 Coríntios 7:9-11

       Exterior – Lucas 3:8-14

6 b. O que significa ter fé?
       Hebreus 11:1 re

vi
sã

o

2



7. O que é que Paulo diz sobre como uma pessoa pode ser “salva”? 
    (O que acontece interna e externamente, no momento da salvação?).
    Romanos 10:9-10

8. O que significa confessar Jesus como Senhor?
    Mateus 28:18; Romanos 10:9; Atos 16:31

9. Por isso, em que é que devemos ter fé?

Jesus é ________________________________________João 30:30

Jesus morreu_________________________________1 Coríntios 15:3

Jesus foi ____________________________________1 Coríntios 15:4a

Jesus _________________________ao terceiro dia – 1 Coríntios 15:4b

Jesus é _________________________________Atos 2:36

[todos são pecadores   
 

                  e todos podem ser filhos.]

Cantinho grego

pecado - αμαρτανω - hamartano: falhar o alvo
graça - χαρισ - charis :dádiva gratuita (algo que não merec-

emos)

arrependimento - μετανοια - metanoia: tristeza profunda e 

desejo de mudar a maneira de pensar

fé - πιστισ - pistis :acreditar ou estar completamente conven-

cido da verdade de alguma coisa

confessar - ομολογεω - homologeo: dizer a mesma coisa/con-
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batismo
       

1. Será o batismo uma parte importante da vida do novo Cristão?
    Mateus 28:19

2. O que determina se uma pessoa deve ser batizada?
    Atos 8:36-37; Atos 2:41; Marcos 16:16

3. Como é que uma pessoa deve ser batizada? 
    Atos 8:38; Mateus 3:16

4. Quanto tempo depois de se converter, deve o novo Crente ser 
    batizado? 
    Atos 16:30-33; Atos 16:14-15

5. O que é que o batismo simboliza?
    Colossenses 2:12; Romanos 6:3-4
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batismo/batizar - βαπτο - bapto: afundar um 

navio/imergir/cobrir completamente com líquido



a igreja

1. O que é a igreja?
    Efésios 1:22-23; Colossenses 1:18

2. Quando é que a igreja começou?
    Atos 1:4-5, 8 e Capítulo 2

3. Devemos participar?
    Hebreus 10:25

4. Como nos tornamos participantes?
    1 Coríntios 12:13

5. Que quatro coisas devemos fazer, como membros da igreja?
    Atos 2:42

6. Qual é o resultado destas atividades?
    Atos 2:43-47

Cantinho grego
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Igreja - εκkλεσια - ekklesia: um grupo de pessoas chama-

das para um propósito especial 

[Efésios 1:22-23] – plenitude - πληρωμα -  pleroma: um 
navio completamente tripulado, completar, concluir, não ter 



discipulado
    Mateus 28:19 diz-nos para fazermos discípulos 
    de todas as nações.

1. A melhor tradução para a palavra “discípulo” é “aprendiz”. Explicar 
    que acontece num aprendizado.

2. Como eram chamados os seguidores de Jesus?
    Mateus 10.1, Atos 9:10; 13:52; 14:20, 28; 19:1, 9

3. Que outros nomes se deram aos discípulos?
    Atos 11:26

4. Jesus deve ocupar o primeiro lugar nos nossos afetos. Que 
    expressão é usada para descrever o nosso amor para com os 
    outros, comparado com o nosso amor por Jesus?
    Lucas 14:25, 26 (Génesis 29:31, 30; Mateus 10:37-39)

5. Jesus deve ocupar o primeiro lugar nas nossas ambições. O que 
    significa carregar uma cruz? Quando uma pessoa carregava uma 
    cruz, para onde ia? Então, qual deve ser a nossa atitude permanente 
    sobre a vida?
    Lucas 14:27

6. Jesus deve ocupar sempre o primeiro lugar em nós. Qual deve ser a 
    nossa atitude, quanto aos bens materiais?
    Lucas 14:33

7. A decisão de se tornar discípulo de Jesus deve (ou não) ser muito 
    bem pensada?

    Lucas 14:28-30
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Discípulo - ματηετεσ - mathetes: um estudante, quem de-

seja aprender, um aprendiz



oração

1. O que é que Jesus nos diz sobre como orar?
    Mateus 6:5-13

2. Quem deve orar?
    Lucas 18:1

3. Com que frequência devemos orar?
    Lucas 18:1; 1 Tessalonicenses 5:17; Efésios 6:18

4. Que tipos de orações devemos fazer?
    Mateus 5:44; 1 Timóteo 2:1-2; Tiago 5:16

5. Qual é o resultado da oração?
    Mateus 7:7-11, 1 João 5:14; João 15:7

6. Que devemos fazer, antes de recebermos a resposta às 
    nossas orações?
    Mateus 6:14-15; Marcos 11:24-26; João 15:7

Cantinho grego
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Oração - προσευχομαι - proseuchomai: um desejo em 

direção a, ou para com (palavra usada exclusivamente para 

a comunicação entre o homem e Deus)



tentação

1. A vida Cristã deve ser vivida e sustentada com que poder?
    Atos 1:8

2. Quem pode receber (ter) este poder?
    1 Coríntios 12:13

3. De onde vem as tentações
    Tiago 1:14; Marcos 1:13

4. De onde não vem as tentações para o pecado?
    Tiago 1:13

5. Qual é o resultado final de ceder à tentação?
    Tiago 1:14-15

6. Jesus enfrentou diferentes tentações. Quais foram?
    Lucas 4:2-6, 9; 1 João 2:16

7. Como é que Jesus resistiu à tentação, cada vez que foi tentado?
    Lucas 4:4, 8, 12

8. Que outras maneiras há, para resistir à tentação?
    Mateus 26:41; 1 Coríntios 6:18; 2 Timóteo 2:22

9. Que devemos fazer, quando outras pessoas nos tentam para fazer 
    o que é errado?
    Provérbios 1:10
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11a.  Como podemos ajudar outra pessoa que é tentada?
         Gálatas 6:1

   

11b. Porquê?
        Gálatas 6:1 

12. Será que podemos sofrer uma tentação impossível de resistir?
      1 Coríntios 10:13

Cantinho grego
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[Tiago 1:14] tentação/prova - πειρασμοσ - peirasmos:        

uma situação, uma experiência, uma prova, um convite 

para o mal



evangelismo
   Contando aos outros as Boas Novas    

  

1. O que é que Jesus tem?
    Mateus 28:18

2. O que devemos fazer?
    Mateus 28:19; Atos 1:8

3. Reveja as componentes da mensagem básica da salvação
    1 Coríntios 15:2-4, Atos 20:21

4. Quem é que nos ajuda a partilhar as Boas Novas?
    1 Tessalonicenses 1:5

5. Como é que as pessoas respondem?
    1 Tessalonicenses 1;6, 8

6. Como devemos viver as nossas vidas?
    Colossenses 4:5-6

7. Como são descritos os incrédulos?
    Colossenses 4:5

8. O que deve caracterizar a nossa maneira de falar (evangelizar)?
    Colossenses 4:6
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9. Como é o método de duas partes, que Paulo usava para evangelizar?
    Atos 17:2; Atos 17:17; 18:4, 19; 19:8

 

    (Que outras palavras descrevem o método de Paulo? Atos 17:3, 18)
  

10. Paulo tentou integrar-se/relacionar-se?
      Atos 17:23

11. Será que Paulo se preocupava com o acompanhamento, ou 
      discipulado pessoal?
      Atos 14:21, 22; 15:36; 19:9-10

12. Até onde ia a influência da igreja?
      Atos 17:6; 19:10, 19, 20

13. Como comunicamos essa mensagem, especificamente? 
      Rocking Pillipians 2 Principle [Filipenses 2:3-4]

      The Wall and the Bridge
      Ver www.altheiachurch.com/thewall para uma demonstração

Cantinho grego
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[Atos 18:4] – argumentou/debateu - διαλεγομαι - 
dialegomai: discutir (diálogo)

[Atos 18:4] – persuadir - πειθοω - peitho: convencer, 

ganhar com persuasão



segurança eterna
O ensino sobre a segurança eterna do crente apoia-se no conceito de 
que, como não trabalhamos para conseguir a nossa salvação (não é 
uma recompensa, não é merecida), mas  é uma dádiva da bondade e 
misericórdia de Deus, uma pessoa que, com sinceridade, segue a Deus, 
não a perde (a salvação)!

1. Quem nos dá o poder para nos tornarmos filhos de Deus?
    João 1:12

2. Será possível um seguidor de Jesus perder-se?
    João 10:27-30

3. Falando simbolicamente: em que mãos estamos, como seguidores 
    de Jesus?
    João 10:28,29

4. Quem nos pode tirar destas mãos?
    João 10:29

5. Quando temos um compromisso com Jesus, quem “mantém” 
    esse compromisso?
    2 Timóteo 1:12

6. Como é que uma pessoa sabe que conhece a Deus?
    1 João 2:3-5

7. De que outras maneiras podemos saber que somos 
    verdadeiros Cristãos?
    1 João 3:24; 4:13

8. Que outro impacto é que o Espírito Santos tem nas nossas vidas?
    Efésios 1:13-14
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9. Como é que Jesus afirmou que Zaqueu provou ser um 
    verdadeiro seguidor?
    Lucas 19:1-10

10. O que poderá separar o verdadeiro crente o amor de Deus?
      Romanos 8:38-3

Cantinho grego
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[Efésios 1:13] – selados -  σφραγιζο - sphragizo: marcar; 

por um selo

[Efésios 1:14] – garantidos - αρραβθν - arrabon: dinheiro 
dado como garantia ou entrada, com a intenção de pagar o 

total mais tarde.



alcance mundial
O nosso Deus é um Deus global e internacional.  Ele não se interessa só 
por Israel ou pela igreja, mas por todos.

O amor de Deus por todas as nações

1. Através de Abraão, quem poderia ser abençoado?
    Génesis 12:3

 

2. Qual era a atitude da Nação Israelita para com os que 
    não eram Judeus
    Levítico 19:33-34

3. Quem está incluído no reino de Deus?
    Salmo 47:2, 7, 8

    E, como seguidores de Deus, a quem é que devemos declarar 
    a Sua   glória e o Seu domínio?
    Salmo 96:3, 10
 

4. Por que é que Deus abençoa quem O segue?
    Salmo 67:1-3, 6

5. Quem deve louvar o nosso Deus?
    Salmo 98:4; 100:1

6. Para quem é que o servo traz luz?  
    Isaías 42:1, 4, 6 
    Para quem é que Israel deve ser luz?
    Isaías 49:1, 6

7. Onde e no meio de quem é que Deus deseja que o Seu nome 
    seja engrandecido? 
    Malaquias 1:10-11
  

8. De onde é que Jesus diz que veem os membros do reino?
    Mateus 8:7-11; Lucas 13:29

9. Quem iria orar no Templo Judeu de Jerusalém
    Marcos 11:17 al
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10. Será que Jesus se interessava por outras pessoas, sem ser 
      os da nação de Israel?
      João 4; João 12:20

A estratégia de Deus para alcançar as Nações 

11. Qual foi a última mensagem de Jesus, antes de ascender ao céu?
      Mateus 28:19; Marcos 16:15; Lucas 24:46-48; João 20:21

14. Terá Deus uma estratégia para alcançar o mundo?
      Atos 17:2-3
 

15. Como é que se começa uma “missão”?
      Atos 13:1-4

16. Paulo foi sozinho?
      Atos 13:13; 14:1, 21, 23; 15:40; 17:1; 20:4

17. De onde partiam, sempre, estas “equipas”?
      Atos 13:1-4; 15:35-41; 18:22-23

18. Com quem é que os “membros das equipas” tentavam falar primeiro?
      Atos 1:5, 14; 14:1; 17:1, 10; 18:4, 19; 19:8 (Romanos 15:19-21)

19. Será que alguns respondiam?
      Atos 13:12, 42 ,44, 48; 16:14, 15, 30-33; 17:4, 12, 34; 18:8; 19:18-20

20. Será que alguns rejeitavam?
      Atos 13:50; 14:2; 16:23; 17:5, 13, 32; 19:9

Cantinho grego
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[Atos 13:12] maravilhado/espantado -  eκplηssv - ekples-

so: ficar completamente impressionado. 
[Atos 17:2] – costume - eθω - etho: método/hábito
[Atos 17:2, 17; 18:4; 19:8] – disputar - διαλεγομαι - diale-

gomai: conversar, negociar, discutir, dialogar

[Atos 17:2, 17; 18:4; 19:8] – persuadir - πειθω - peithο: 

convencer, ganhar a pessoa



casamento
 Divórcio, voltar a casar e família

O propósito original de Deus para o casamento

1. A partir de que altura é que, na Palavra de Deus, a Bíblia, 
    foi introduzido o conceito de casamento?
    Génesis 1:27, 28; 2:21-25
 

2. O que é que Deus disse que não era bom para o homem?
    Génesis 2:18

3. O que é que Deus decidiu fazer para o homem?
    Génesis 2:18

4. O que é que não foi encontrado para Adão, no meio do que Deus 
    tinha criado?
    Génesis 2:20

5. Como é que Deus fez uma ajudadora adequada para Adão?
    Génesis 2:21-22

6. O que acontece entre um homem e uma mulher, num casamento?
    Génesis 2:23-25

7. Quais são as duas coisas que acontecem, quando um homem 
    tem uma esposa?
    Provérbios 18:22

O verdadeiro significado do amor

8. Como é descrito o “amor romântico”?
    Cantares de Salomão 8:7 (ou Cântico dos Cânticos)

9. Como se demonstra o “amor verdadeiro”?
    1 Coríntios 13:4-8
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10. Com base na passagem anterior, é possível uma 
      pessoa “apaixonar-se” ou “desapaixonar-se”?

11. Qual é o outro motivo para o casamento, providenciado por Deus?
      1 Coríntios 7:1,2

12. O que é que Deus diz sobre o relacionamento físico (sexual) 
      do amor, dentro do casamento?
      Hebreus 13:4

13. O que é que Deus diz sobre um relacionamento físico, fora do 
      casamento?
      Hebreus 13:4; 1 Tessalonicenses 4:2-8

casamento – princípios básicos

14. Deve um Cristão casar com alguém que não é Cristão?
      2 Coríntios 6:14

15. Para serem parceiros maritais eficazes, o que é que cada 
      parceiro deve ter (ou sentir)?
      Efésios 5:18b

 

16. Como devem as esposas tratar os seus maridos?
      Efésios 5:22

17. Como nos devemos todos tratar uns aos outros?
      Efésios 5:21

18. Como é que a submissão é só para a mulher? 
      Efésios 5:22
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19. Como é que o marido deve amar a sua esposa?
      Efésios 5:25

20. O que acontece, quando o marido usa as palavras certas?
      Efésios 5:26, 27

21. Qual é a coisa mais importante que um marido pode fazer?
      Efésios 5:33

22. Qual é a coisa mais importante que uma esposa pode fazer?
      Efésios 5:33

23. Como é que a esposa pode “ajudar a orientar” o marido que 
      não obedece à Palavra?
      1 Pedro 3:1-4

24. Se um homem é sábio, não aprende a conhecer a sua esposa e 
      não a honra, qual será o resultado?
     1 Pedro 3:7

25. Que situações podem acabar com um casamento?

        a. Morte: Romanos 7:2, 3; 1 Coríntios 7:39

        b. Infidelidade: Mateus 19:3, 9

        c. Abandono: 1 Coríntios 7:10, 11, 15

        d. Perigo: 1 Coríntios 7: 10, 11 
            (Ver o cantinho grego)

26. O que é que Deus pensa do divórcio?
      Malaquias 2:15, 16; Mateus 19:6; Marcos 10:9
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27. Em que condições é que Deus permite voltar a casar?
      Romanos 7:2, 3; Mateus 19:9; 1 Coríntios 7:15

Família e filhos

28. O que é Deus diz, sobre a importância dos filhos?
      Salmo 127:3

29. Deus aprova famílias grandes ou pequenas?
      Salmo 127:5

30. A que é que os filhos são comparados?
      Salmo 127:4

      a. O que é que a Bíblia diz sobre crianças por nascer (fetos)?
          Salmo 139:13-16; Jeremias 1:5

31. O que é que Paulo nos aconselha a não fazer aos nossos filhos? 
      O que significa?
      Efésios 6:4

32. Quais são as duas coisas que Paulo nos aconselha a fazer com 
      os filhos?
      Efésios 6:4

33. O que é que Moisés tinha como a primeira instrução vital para 
      as crianças?
      Deuteronómio 6:4

34. Quais são as três maneiras como as crianças devem amar a Deus?
      Deuteronómio 6:5
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35. Quem é que primeiro deve conhecer estes assuntos e a 
      sua importância?
      Deuteronómio 6:6

36. Quais são as duas maneiras como devemos comunicar a 
      verdade aos filhos?
      Deuteronómio 6:7

 36 a. Como devemos ensinar a verdade?
          Deuteronómio 6:7

 36 b. Como devemos falar sobre a verdade?
          Deuteronómio 6:7

37. Qual é a promessa, se ensinarmos a criança?
      Provérbios 22:6

38. Qual é o resultado, quando um pai “poupa a vara” a uma criança?
      Provérbios 13:24
   

39. Qual é a promessa, se um pai aplica a correção apropriada?
      Provérbios 13:24

40. O que não vai acontecer a uma criança, se ela for corrigida 
      como deve ser?
      Provérbios 23:13

41. De onde será livre a criança, se for corrigida?
      Provérbios 23:14
  

42. O que é que a correção e a instrução dão?
      Provérbios 29:15
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43. Como é que uma criança negligenciada afeta a sua mãe?
      Provérbios 29:15

 
44. Que outros dois resultados adicionais são prometidos, se uma 
      criança for corrigida?
      Provérbios 29:17

Cantinho grego
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Pergunta nº 6 [Génesis 2:24) juntar/unir/apegar - (Heb) 

dabaq: agarrar-se a, ficar colado a (ser inseparável) קבד

Pergunta nº 16 [Efésios 5:21,22] submeter-se - υποτασσο 
- hupotasso: um termo militar que significa organizar-se 
sob (como as tropas se organizam sob o comando de um 

líder, para executar uma missão)

Pergunta nº 19 [Efésios 5:25] amor - αγαπαω - agapao: 

amor incondicional, entrega sacrificial  
               

Pergunta nº 25 [1Coríntios 7:15, 39] ligada - δεω - deo:          

atar, amarrar, prender



dinheiro e bens

1. Quem é, realmente, o dono de tudo?
    Ageu 2:8

2. De onde vem a capacidade para prosperar materialmente?
    Deuteronómio 8:17, 18; 1 Coríntios 4:7

3. Por que é que Deus nos dá com abundância?
    1 Timóteo 6:17

4. Será que Deus quer que nós trabalhemos?
    Provérbios 14:23; 20:4; 2 Tessalonicenses 3:10,11

5. Será que Deus quer que poupemos?
    Provérbios 21:20
 

6. Devemos manter registos?
    Provérbios 27:23, 24

7. E sobre ter dívidas?
   Provérbios 22:7; Romanos 13:8
 

8. Devemos ser fiadores?
    Provérbios 17:18

9. É bom gostar de dinheiro?
    Eclesiastes 5:10; 1 Timóteo 6:10
  

10. Qual deve ser a nossa atitude acerca de bens e dinheiro?
      1 Timóteo 6:6, 9; Hebreus 13:5
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ofertas financeiras e Deus

1. Temos responsabilidades para com o governo dos homens?
    Mateus 17:24-27; 22:15-22; Romanos 13:1, 2, 5-7

2. Será que Deus deseja que nós Lhe façamos ofertas?
    2 Coríntios 9:7

3. Jesus deu-nos algum exemplo?
    2 Coríntios 8:9

4. As nossas ofertas devem ser planeadas?
    1 Coríntios 16:1-2; 2 Coríntios 9:7

5. As nossas ofertas devem ser resultado de alguma necessidade?
    Atos 2:44, 45; Atos 4:34, 35

6. O que é que Deus diz sobre ser generoso e sacrificial, nas ofertas?
    2 Coríntios 8:2; Marcos 12:41-44; 2 Samuel 24:24

7. Como é que Deus responde, quando contribuímos para o 
    trabalho do Seu reino?
    2 Coríntios 9:6, 8, 10; Lucas 6:38

8. Qual é a atitude correta e saudável sobre ofertar?
    Atos 20:35
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lidando com conflitos
Este estudo foi elaborado especificamente para ajudar em conflitos entre 
Cristãos, mas poderá também ajudar noutras situações.

1. Será que é próprio sermos sensíveis demais ou ofender-nos 
    facilmente?
    1 Coríntios 13:4-5, 7

2. Se nós somos povo do amor de Deus, qual deve ser o princípio 
    geral que orienta a nossa vida, quando nos sentimos ofendidos?
    Provérbios 10:12; 1 Pedro 4:8

3. Como Cristãos, devemos retaliar? (responder na mesma moeda?)
    Mateus 5:38-42; 1 Pedro 2:23; 1 Tessalonicenses 5:15

  

4. Como devemos responder, quando falam conosco em voz 
    alta e agressiva?
    Provérbios 15:1

5. Quando erramos, como devemos responder à reação dos outros?
    1 Pedro 2:20

 

6. Quando somos magoados ou injustiçados, como devemos reagir 
    perante Deus?
    Efésios 4:32, Colossenses 3:13

7. Quantas vezes devemos perdoar?
    Lucas 17:3-4; Mateus 18:21, 22

8. O que acontece, quando não mostramos compaixão nem perdão?
    Mateus 18:23-35; Lucas 11:4
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9. Será que o nosso relacionamento com os outros afeta a nossa 
    relação com Deus?
    Mateus 5:23, 24

 

10. Se um Cristão “pecar contra ti”, de tal maneira que seja necessário 
      um confronto, qual é o primeiro passo que devemos dar?
      Mateus 18:15
 

11. Se ele responder, o que acontece?
      Mateus 18:15

 

12. E se ele reagir mal ao assunto?
      Mateus 18:16

  

13. Porquê duas ou três testemunhas?
      Mateus 18:16

14. E se ele insistir em não colaborar?
      Mateus 18:17

15. O que significa a expressão “gentio e publicano”?
      Mateus 18:17; 2 Tessalonicenses 3:14, 15

16. Será possível que, por vezes, possa não haver reconciliação?
      Romanos 12:18

17. Estas instruções são duras e difíceis. De onde vem esta autoridade?
      Mateus 18:18-20

Cantinho grego
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Pergunta nº 2 [1 Pedro 4:8] cobrir - καλυπτο - kalupto:          

esconder ou tapar com véu

Pergunta nº 7 [Lucas 17:3] perdoar - αφιημι - afiemi:      
mandar para longe, afastar



dons espirituais
Quando uma pessoa nasce, já tem talentos naturais (p.ex.: música, 
mecânica, artes, culinária, atletismo, negócios, etc.). Quando uma pes-
soa “nasce de novo” (João 3:3, 7) é dotada de talentos sobrenaturais, 
para serem usados ao serviço do seu novo Senhor e trabalhar na Sua 
igreja.

1. Qual é a palavra simbólica, usada na Bíblia, para designar a igreja?
    Efésios 1:22, 23; 1 Coríntios 12:12
  

2. Tal como os nossos corpos, será a igreja, o corpo de Cristo, 
     composta de muitas partes, membros ou pessoas?
    1 Coríntios 12:12, 18-20

3. Mais uma vez, quem compõe o corpo de Cristo?
    1 Coríntios 12:27

4. Enquanto Cristãos, como se chamam os talentos especiais 
    que nos são dados?
    1 Coríntios 12:1

5. Pode dizer o nome de alguns destes dons espirituais?
    1 Coríntios 12:8-10, 28; Romanos 12:5-8; Efésios 4:11; 
    1 Pedro    4:9-11

6. Será que cada crente em Cristo tem estas capacidades especiais,
    estes dons?
    1 Coríntios 12:7

7. Por que é que Deus chama “dons” as estas capacidades 
    espirituais especais?
   1 Coríntios 12:7

8. Quem dá estes dons espirituais?
    1 Coríntios 12:11
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9. É o Espírito de Deus que decide a quem dar um dom específico?
   1 Coríntios 12:11

10. Temos todos os mesmos dons, para serem usados da 
      mesma maneira?
      1 Coríntios 12:4-6

11. Com que atitude devemos exercer os dons espirituais?
      1 Coríntios 13:2

12. Com que propósito ou objetivo?
      1 Coríntios 14:25-26

13. Mais uma vez: para que são dados os dons espirituais?
      Efésios 4:12

Para saber mais sobre os seus dons espirituais específicos, comece por 
orar e, depois, procure servir em várias áreas de ministério, para poder 
saber se tem o dom para certo trabalho.
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O problema da 
   preocupação/ansiedade
Nunca podemos classificar a preocupação dentro da mesma categoria 
do roubo, da mentira ou do homicídio, mas ainda pode ser vista como 
uma transgressão contra Deus, porque a preocupação contradiz a fé. 
(“…e tudo o que não provém da fé é pecado.” Romanos 14:23)

1 Pedro 5:6-7 encoraja-nos a colocar todas as nossas preocupações 
sobre Jesus…, mas como é que se faz isso?

Mateus 6:19-21, 24 fala do rico que ajunta riquezas e
Mateus 6:25-34, orienta o pobre que se preocupa ou anda ansioso.

1. O que significa servir a um só Senhor?
    Mateus 6:24

2. O que é que preocupa mais as pessoas?
    Mateus 6:25

3. Sobre o que é que a nossa preocupação da vida se deve, 
    realmente, concentrar?

4. Para tirar a preocupação, que passagens bíblicas sobre os 
    nossos corpos devemos salientar?
    1 Coríntios 6:13, 19, 20; Romanos 12:1; Filipenses 1:20; 
    2 Coríntios 4:10; Gálatas 5:17

5. Qual é a ilustração que Deus nos dá, que nos ajuda a 
    compreender a Sua provisão?
    Mateus 6:26

6. Quem é o Deus que cuida da Sua criação?
    Mateus 6:26

      1.

      2.

7. O que é que Deus diz sobre nós?
    Mateus 6:26; Salmo 56:9
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8. Será que a preocupação consegue prolongar a nossa vida? 
     E encurtá-la?
     Mateus 6:27

9. O que podemos aprender com a flores?
    Mateus 6:28-30

O que é que a preocupação faz à nossa fé?

10. Quem é que Jesus acusa de se preocupar com as necessidades 
      da vida?
      Mateus 6:31-32

Preocupação/ansiedade … assumir um nível de responsabilidade que não 
é da nossa competência. 

11. Mais uma vez: que coisas temporais é que os incrédulos procuram?
      Mateus 6:31-32

12. Quais são as duas coisas eternas que os crentes devem procurar?
      Mateus 6:31, 33

13. O que recebemos, quando procuramos o que é eterno?
      Mateus 6:33

14. O que quer dizer: “porque o dia de amanhã trará suas próprias 
      preocupações.”?
      Mateus 6:34

15. O que significa: “Basta a cada dia o seu problema.”?

Cantinho grego
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Preocupação, em Inglês, vem da palavra Alemã wurgen, 

que significa: estrangular, afogar, torcer [a palavra verme 
(em Português) tem a mesma origem germânica].

Grego: preocupação - μεριμναω - merimnao: virar-se em 

diferentes direções, fazer em pedaços, distrair, dividir a 
mente.



o problema da preocupação…
                          (continuação)

1. Que impacto é que a preocupação (cuidados) têm sobre a nossa fé?
    Lucas 8:14

2. Será que, como Cristãos, Deus nos permite ter algumas 
    preocupações?
    Filipenses 4:6

 

3. Qual é o substituto bíblico adequado para a preocupação?
    Filipenses 4:6

4. Quantos tipos de oração diferentes são mencionados e o que 
    significam?
    Filipenses 4:6 
    (ver o capítulo sobre oração, para ter mais pormenores)

5. Qual é o resultado da oração?
    Filipenses 4:7

6. O que é paz?
    Filipenses 4:7

    a. Paz é o contrário de quê?

    b. Qual é a dimensão desta paz?

    c. Que duas coisas são guardadas pela paz de Deus?

6 a. Como responderia ao comentário: “Bem, eu já fiz tudo isso e 
       não funcionou … ainda ando preocupado!”?
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7. Juntamente com a oração, quais são os outros substitutos para 
    a preocupação?
    Filipenses 4:8

    a. O que devemos fazer com estas coisas?

    b. O que significam?

8. O último desafio sobre a preocupação envolve quatro reações 
    humanas – quais são?
    Filipenses 4:9

    a. Como somos motivados a reagir a estas quatro?

    b. Qual será o melhor resultado?

Cantinho grego
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Pergunta nº 5 [Filipenses 4:7] paz - ειρηνη - eirene: unir, 

juntar (em vez de desunir ou separar, que é o resultado da 
preocupação; a paz traz união); estado de tranquilidade

Pergunta nº 7 a [Filipenses 4:8] – Pensar/meditar - 

λογιζομαι - logizomai: avaliar, calcular, repensar 



julgar os outros e autoexame

1. Rever Mateus 7:1 e 2
    Nesta passagem, o que significa “julgar”?

2. Quem é o verdadeiro juiz?
    2 Timóteo 4:1; João 5:22

3. Poderá haver qualquer julgamento da nossa parte e, se sim, 
    que tipo e como?

    1 João 4:1 ________________________________________

    1 Timóteo 3:8-10 ___________________________________

    2 Timóteo 2:15 ____________________________________
 

    Romanos 14:18 ___________________________________

    Romanos 16:10 ____________________________________

4. Os crentes serão julgados? (dokimazo)?
    1 Coríntios 3:13

Que julgamento é este?

5. Seremos nós a julgar-nos? (palavra usada é “dokimazo”)
    2 Coríntios 13:5
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[Mateus 7:1] julgar -  κρινω - krino: dar uma sentença judi-

cial ou dar um veredicto; condenar 

[1 João 4:1; 1 Timóteo 3:8-10; 2 Timóteo 2:15; Romanos 
14:18, 16:10] provar - δοκιμαζω - dokimazo: analisar, apr-

ovar, examinar, ver se algo é genuíno ou não. 

[1 Coríntios 6:5, 14:29] – julgar -  διακρινω - diakrino:  dis-

tinguir



anjos e seres celestiais,
           bons e maus

1. Qual é a origem dos anjos?
    Neemias 9:6; Salmo 148:2, 5; Colossenses 1:16

  

2. Há quanto tempo existem anjos?
    Jó 38:4, 7

3. Que forma apresentam?
    Hebreus 1:7, 14

4. Que características dos anjos são descritas?
    2 Samuel 14:20; Salmo 103:20; 2 Tessalonicenses 1:7; 2 Pedro 2:11

5. Que outra característica de um anjo há registada?
    Mateus 22:30; Marcos 12:25

6. Quantos anjos existem?
    Salmo 68:17; Mateus 26:53; Hebreus 12:22; Apocalipse 5:11

7. Será que, às vezes, se podem ver os anjos?
    Números 22:23, 31

8. Como são descritos?
    Atos 1:10; Mateus 28:2, 3
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9. Que envolvimento têm os anjos com o ser humano?
    Hebreus 1:14

10. Será que sabemos sempre, quando eles estão presentes?
      Hebreus 13:2

11. De que outras maneiras, especificamente, podem os anjos 
      beneficiar os homens?
     1 Reis 19:5; Salmo 91:11-12; Daniel 6:22; Mateus 18:10; 
     Atos 12:6-11; Atos 27:23-35

12. Podem os anjos aprender?
      Efésios 3:10; 1 Timóteo 5:21; 1 Pedro 1:12

13. Os anjos reagem ao nosso mundo?
      Lucas 15:10
 

14. Que outras tarefas são confiadas aos anjos?
      Mateus 1:20; Lucas 1:26-29; 2:10, 11; Atos 8:26

15. E uma outra tarefa?
      Lucas 16:22

16. Qual é a outra grande responsabilidade dos anjos?
     2 Samuel 24:15-17; 2 Reis 19:35; 1 Crónicas 21:16; 
     Mateus 13:49, 50; Atos 12:21-23

17. Os anjos devem ser adorados?
     Mateus 4:10; Apocalipse 19:10
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18. Os anjos têm categorias ou uma ordem especial?
      1 Tessalonicenses 4:16; Efésios 6:12

  

19. Há, nas Escrituras, a menção específica de alguns arcanjos?
      Judas 9; Daniel 10:13; 12:1; Apocalipse 12:7; Daniel 9:21; 
       Lucas 1:26
 

20. Poderiam os anjos ter outras formas ou nomes que os descrevessem?
      Isaías 6:2-3; Ezequiel 1:5:14; 10:5, 15, 19-22; Apocalipse 4:6-8

21. Qual foi a primeira tarefa registada destes querubins?
      Génesis 3:24

22. Haverá anjos que se afastaram de Deus?
      Judas 6; 2 Pedro 2:4

  

23. O que aconteceu de errado?
      Isaías 14:12-14; Ezequiel 28:12-19; Lucas 10:18

24. O que é que Lúcifer, ou Satanás, é chamado 
      em Ezequiel 28:14 e 16?

25. Reveja a descrição de um querubim, 
      em Ezequiel 1:5-14 e 10:14.

26. Satanás é feio, de aparência?
      Ezequiel 28:12
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27. Houve outros anjos que se afastaram, juntamente com Satanás?
      Apocalipse 12:4 (cf. Jó 38:7)

28. E agora, onde está Satanás?
      Efésios 2:2

29. Onde estão os outros anjos rebeldes?
      2 Pedro 2:4; Apocalipse 12:9

30. Como se chama hoje, a estes anjos traidores?
      Lucas 4:33

31. Quem vai julgar estes anjos?
     1 Coríntios 6:3

32. O que foi preparado para eles?
      Mateus 25:41
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anotações:
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