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Instruções ao Ministrador
Querido líder da EKLÉSIA,
Este material foi compilado pensando em você e na excelência do discipulado.
Logo após a conversão, o novo-convertido deverá receber estas ministrasses em casa ou na
classe de Consolidação, na Eklésia. É a sua oportunidade de servi-lo e abençoá-lo pessoalmente.
A tabela abaixo serve como guia semanal para que você tenha conteúdo e agenda para preparar
o novo-convertido nos primeiros passos na Fé, seguindo Jesus.
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CAPÍTULO 2
SALVAÇÃO
João 3:16-21

CONDIÇÃO DO HOMEM QUANDO FOI CRIADO (Gen. 1:27).
Fomos criados à imagem de Deus.
características da imagem de Deus no homem:
1- A palavra hebraica para imagem tselem, é derivada da raiz que significa ‘esculpir’ ou ‘cortar’.
2 - A palavra tselem indica que o homem reflete a imagem de Deus, ou seja, ele é uma representação de
Deus.
3 - A palavra hebraica para semelhança, demuth, vem de uma raiz que significa ‘ser igual’. Poderia se dizer,
então, que a palavra demuth em Gênesis 1 indica que a imagem é também uma semelhança.
podemos concluir que o homem foi esculpido por Deus, e feito com a sua aparência. Uma pessoa perfeita.

A QUEDA DO HOMEM (Romanos 3:10-18; Romanos 3:23).
O homem desobedeceu a Deus. Significa que o homem pecou. se tornou um pecador.
a consequência da desobediência do pecador é a MORTE.
Todos pelo pecado de Adão, perderam a comunhão com Deus e foram condenados a morte eterna. Foram
destituídos da glória de Deus.

A OBRA EXPIATÓRIA DE JESUS CRISTO (João 3:16-21; Isaías 53:3-11).
O que é Expiação?
Expiação significa que Deus dá o perdão dos pecados àqueles que se arrependem deles e se reconcilia com o
pecador. Mas não para por aí: Essa reconciliação requer o sacrifício de alguém em substituição ao pecador
arrependido. Lembre-se de que a pena estabelecida por Deus ao pecador lá no jardim do Éden foi a morte.
(Gn 2. 17) Essa morte é muito mais do que a morte física, é a total separação da presença de Deus.
O pecador merece o justo castigo por ter ofendido a Deus com o pecado, mas o amor de Deus é tão grande
que abençoou o ser humano com uma forma de ter o seu pecado perdoado sem ter de morrer eternamente.
No Antigo Testamento, os substitutos que davam a vida no lugar dos pecadores arrependidos eram os
animais. Eles eram sacrificados no lugar do pecador arrependido. Morriam em seu lugar. Dessa forma Deus
se satisfazia e perdoava o pecador. O sacrifício era aceito por Deus.
A partir de Jesus tudo mudou. Jesus Cristo é chamado na Bíblia de “Cordeiro de Deus”. Ele é o nosso
substituto. Jesus fez expiação pelos nossos pecados. Ou seja, Ele, um inocente, deu a sua vida, o seu sangue
no lugar do nosso, para nos reconciliar com Deus, para que Deus perdoasse os nossos pecados. Através desse
sacrifício, Jesus nos reconciliou plenamente com Deus.

COMO RESPONDER AO SACRIFÍCIO DE CRISTO (Atos 2:38-42).
Entender o sacrifício de Cristo: Jesus foi o Único que nunca pecou sendo homem. significa que somente Ele
pode perdoar pecados, pois nunca pecou. Por isso, Deus aceitou Seu sacrifício e através Dele nos reconciliou
com Ele.

5

Crer no sacrifício de Cristo: a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ser incrédulo é chamar
Deus de mentiroso. é não confiar na Sua palavra.
Crer significa confiar, aceitar como verdadeira toda a Sua Palavra. Isso é crer.
Aceitar o sacrifício de Cristo: depois de se arrepender e crer, devemos pedir ao Pai que Ele nos perdoe e nos
aceite novamente como filhos Dele como antes no Éden, através de Jesus.

Conclusão
Você compreendeu a obra expiatória de Cristo; agora é sua responsabilidade crer nas bênçãos que tem em
Cristo e aceitá-las.

TAREFA
Fale com alguém que não conhece a Cristo (amigo, familiar, etc.); ore primeiro, e, ao falar com ele ou ela,
explique cada um dos passos que aprendeu nesta lição. Depois escreva sua experiência.
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CAPÍTULO 3
O VELHO HOMEM E A NOVA NATUREZA
Efésios 4:17-24

DEFINIR A VELHA NATUREZA (Efésios 4:17-21).

A VELHA NATUREZA É...
Viver uma vida de pecado, cheio de vícios, maldades, imoralidades, cobiça, roubo, idolatrias entre outros
pecados sem controle. essa é a natureza do homem caído. Não conseguimos parar de pecar. esse é o Velho
Homem.
O homem é tricotômico, ou seja, ele é espírito, alma e corpo.
A velha natureza tem o espirito morto. Morreu no momento em que pecou. Se o homem é um ser
ESPIRITUAL, significa que com o espirito morto, ele perde toda a comunicação com Deus.
“Andar na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela
ignorância que há neles, pela dureza do seu coração; os quais, tendo-se tornado insensíveis, entregaram-se à
lascívia para cometerem com avidez toda sorte de impureza.”

COMO SURGE A NOVA NATUREZA (Romanos 8:9-11).
No momento em que Cristo vem morar em nós, através da nossa confissão, nossa nova natureza é vivificada.
o nosso espírito antes morto, agora RESSUSCITA. por isso, muitas vezes, quando nos arrependemos e
cremos, choramos, demonstrando um retorno à sensibilidade, antes perdida.
O conflito entre a nova e a velha natureza (Gálatas 5:16-17)
Haverá a partir de agora, uma batalha entre o Velho e o Novo Homem. não é porque não nascemos de novo,
mas porque nosso comportamento já estava viciado nas velhas práticas do pecado. Agora precisamos
entender que iremos substituir nossos pensamentos e comportamentos pelos ENSINAMENTOS DE
CRISTO, através da oração e estudo da palavra.
E COMO FORTALECÊ-LA?
1. Renovando a Mente:
A nova natureza é renovada pela mudança da mente, nossa forma de pensar deve mudar. Se antes, eu
mentia, agora, eu não mentirei mais. Isso de fato provará, que eu sou uma nova criatura e estou arrependido,
ou seja, EU MUDEI.
e tornar-se novamente a semelhança de Deus (Efésios 4:22-24).
2. Crucificar a carne:
A carne não dá frutos que glorifique a Deus. Por isso, é necessário, fazê-la perder para o Espírito. tudo o que
a carne te mandar fazer, não obedeça. ela não se converte. Mas o teu espírito tá pronto. Gl 5.24
3. Revestir-se do novo homem:
Ef 4.22-24
Assim como devemos deixar os hábitos do velho homem em nosso procedimento, precisamos adotar os
hábitos do novo homem, ao ponto de tirar a “velha roupa do pecado”, e agora, ter novas roupas.
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Conclusão
A natureza que vai controlar sua vida será a que você mais fortalecer.

Ministração
Ministrar levando a renunciar, em oração, a lista deste texto: Efésios 4:25-32.
Leve-os a examinarem suas vidas para detectarem se há marcas da velha vida.

TAREFA
Escreva uma lista de coisas que em sua vida ainda pertencem à velha natureza, e investigue na Palavra de
Deus o que Ele diz a respeito dela.
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CAPÍTULO 4
O ARREPENDIMENTO
Ezequiel 14:6
ELEMENTOS INTRODUTÓRIOS
As conseqüências do pecado do homem foram:
Provou a morte espiritual.
Romanos 5:12
Obscureceu-se-lhe o coração.
Romanos 1:21-25
Conheceu o mundo.
Romanos 3:16-18
Reconheceu que estava nu.
Gênesis 3:10
Escondeu-se da voz de Deus.
Gênesis 3:10
DIFERENÇA ENTRE ARREPENDIMENTO E REMORSO
Arrependimento
Decidir dar um novo sentido à vida.
Não é uma emoção, mas uma decisão seguida de uma atitude de mudança.
Voltar-se... “Quando se está conduzindo por um estrada e descobre-se que errou o caminho, decidese regressar em “U”.
O arrependimento genuíno é conhecido porque há frutos, mudança de pensamento e conduta.
Remorso
Não confrontar sua vida passada, sentindo dor por seus pecados.
Não haver humilhação e quebrantamento diante de Deus.
Não tomar a decisão de voltar-se para Deus.
Sentir pesar e angústia profunda sem mudança de rumo.
O PLANO REDENTOR PARA O ARREPENDIDO
O propósito de Deus para o homem está encerrado no termo Redenção.
Há três palavras em grego que traduzem o termo Redenção:
Agorazo: “Comprar no mercado”- esta palavra encerra a idéia de um mercado de escravos.
Exagorazo: “Comprar e tirar do mercado”- Ser redimido implica em não continuar sendo exposto à venda.
Lutroo: “Soltar”, pôr em liberdade mediante o pagamento de um preço.
A redenção cobre três áreas:
Redenção espiritual
Redenção física
Redenção financeira

João 3:16; Gálatas 3:13
Isaías 53:4-5
Salmo 23:1; Deuteronômio 28:29

9

PASSOS ESPECÍFICOS PARA O ARREPENDIMENTO
Sentir dor profunda por haver ofendido a Deus
Confessar os pecados
Renunciar o pecado, cortando toda maldição

Jeremias 33:3
Sal 32:5; 1 João 1:9
Gal. 3:13; Col. 2:14-15

Conclusão
Quando uma pessoa chega ao verdadeiro arrependimento, seguindo cada um desses passos, estará pronta
para desfrutar dos benefícios que Deus tem preparado para ela.
Ministração
Leve seus alunos a uma restauração com Deus, caso estejam presentemente em falta, conforme os passos
ensinados.
TAREFA
Coloque diante da classe um caso onde:
Uma pessoa que não é crente, como chegaria ao arrependimento? (Apresente um caso específico)
Uma pessoa que é crente mas peca, como chegaria ao arrependimento? (Apresente um caso específico).
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CAPÍTULO 5
A BÍBLIA
2 Timóteo 3:16-17
ASPECTOS QUE DISTINGUEM A BÍBLIA DOS DEMAIS LIVROS
A Revelação de Deus ao homem.
2 Pedro 1:19-20
O referente à salvação do homem.
Atos 13:16-40
O referente à verdade
1 João 2:21
Jesus como personagem central
João 14:9
A ESTRUTURA BÁSICA DA BÍBLIA
66 livros: 39 do Antigo e 27 do Novo Testamento.
Pentateuco
Livros Históricos
Livros Poéticos
Profetas Maiores
Profetas Menores
CARACTERÍSTICAS DA BÍBLIA
Iluminação
Inspiração
Revelação
Exatidão
Unidade
Utilidade
Extraordinária Circulação
Atualidade
Preservação
Profecias cumpridas

Os Evangelhos ou Livros Biográficos
O Livro de Atos ou Livro Histórico
As Epístolas Paulinas
As Epístolas Gerais
O Livro do Apocalipse ou Profético

João 16:13
2 Pedro 1:20-21
2 Timóteo 3:16

1 Pedro 1:25
Isaías 55:11

Conclusão
Não fique como um bebê que precisa de leite. Se você leva tanto tempo na igreja tem que ser desmamado e
começar a receber pão e depois comida sólida. A concretização desse fortalecimento espiritual levará o crente
a converter-se posteriormente em pai e estará sendo preparado para alimentar a outros.
Ministração
Ore para que Deus avive em seus alunos o amor pela Palavra de Deus; comprometa-os em oração para que
estabeleçam uma disciplina de estudo diário da Palavra.
TAREFA
Decorar para a próxima aula os 66 livros da Bíblia
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CAPÍTULO 6
A ORAÇÃO
Mateus 6:5-15
O QUE É A ORAÇÃO
Dialogar com Deus: oração conversacional, companheirismo
É adoração e louvor
Confissão
Guerra Espiritual
Ilustrar o modelo do Pai Nosso como guia.
CONDIÇÕES PARA QUE A ORAÇÃO SEJA EFICAZ
Mateus 6:5-7; 14:15
Não seja hipócrita. Não é para ser vista. Deve ser sincero com Deus. Ele conhece o coração.
Não utilizar repetições. Faça da oração algo conversacional e espontâneo.
Não guarde nada um contra o outro (Mateus 6:14-15; Mateus 5:23-24).
COMO OBTER RESPOSTAS ÀS PETIÇÕES
Crer que Ele pode e quer responder as petições
Pedir de maneira clara e específica
Visualize a resposta
Insista até obter a confirmação de que a resposta vem a caminho
Louve a Deus pela resposta
AMBIENTE PROPÍCIO PARA A ORAÇÃO
Hora fixa diária
Um lugar específico
Usar a Bíblia e um caderno para anotar o que Deus fala e um registro das petições feitas a Deus, com data do
pedido e da resposta.
TAREFA
Escreva:
Dois casos em que você haja feito uma petição a Deus e alcançou a resposta.
Quais são seus maiores obstáculos para a oração.
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CAPÍTULO 7
O BATISMO NAS ÁGUAS
Mateus 28:19 – Ênfase na característica do que é um mandamento
DEFINIÇÃO
O que é o batismo?
Baptizo = bapto => molhar ou tingir; afundar ou submergir (Romanos 6:3). Sepultamento do indivíduo,
sepultar sua antiga maneira de viver a fim de ressurgir para uma nova vida.
Ordem incluída na Grande Comissão (Mateus 28:19).
Identificamo-nos com Cristo em Sua morte, em Sua sepultura e em Sua ressurreição (Romanos 6:4).
Confissão pública de que estamos mortos com Cristo para os nossos pecados.
IMPORTÂNCIA DO BATISMO
Por que devemos ser batizados nas águas?
Somos discípulos de Cristo
Cristo nos deu exemplo
É um passo de obediência por fé

1 João 2:6
Mateus 3:14-15
Tiago 2:17-18

REQUISITOS PARA SER BATIZADOS
Crer
Reconhecer a obra de Cristo na Cruz
Produzir frutos dignos de arrependimento

Mateus 3:16-17
Marcos 16:16
Hebreus 8:37
Atos 2:38

BENEFÍCIOS DE SER BATIZADO
Os céus se abrem diante deles
O Espírito Santo vem sobre sua vida
A voz de Deus vem ao coração.

Mateus 3:16-17

Conclusão
Através do batismo agimos em obediência, demonstrando à nossa família e ao mundo, o significado de nossa
fé em Cristo, o único que pode transformar-nos.
Ministração
Oração de compromisso com Deus para que neste trimestre cada aluno tome a decisão de se batizar.
TAREFA
Que cada aluno seja batizado antes que termine o primeiro nível.
Esta tarefa será avaliada no fim do nível.
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CAPÍTULO 8
A FÉ
Hebreus 11:1
DEFINIÇÃO
O que é a fé?
Explique o que quer dizer o Fundamento Bíblico.
No Velho e Novo Testamentos encontramos palavras em hebraico que nos dão uma idéia do que é:
Amém - “Apoiar com o objetivo de sustentar-se”- Este vocábulo é usado para fazer referência à fé para
salvação
Batai – Este vocábulo pertence à linguagem da luta livre e com ele ilustra-se a imagem de um lutador
lançando ao chão seu contra-atacante. Aqui falamos da fé que luta.
Jasa – “Escapar-se para um refúgio”, como em busca de proteção, em uma situação de perigo.
Qavá – “Esperar”
Pistis – “Ação de depender de; recostar-se sobre”
CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS DA FÉ
A fé está ligada à Bíblia
A fé está acima dos sentidos
A fé e a incredulidade
A fé e a fidelidade
PASSOS PARA TER UMA FÉ VITORIOSA
Arrependimento
Obediência
Confissão
Enchimento do Espírito Santo
Aceitação
Fruto do Espírito Santo
Conhecimento
Defina brevemente e comprove o porquê se diz que são “PASSOS” e como se relacionam entre si. Além
disso aborde os resultados de segui-los cuidadosamente.
Conclusão
Todo crente foi chamado a ser um conquistador, caminhando na dimensão da fé.
Tudo depende da submissão à Deus e colocação em prática dos princípios conhecidos nesta aula.
Ministração
Ore a Deus para que a fé de seus alunos seja renovada e não decaia devido às situações difíceis, mas que
Deus os fortaleça para que vençam.
TAREFA
Que cada aluno escreva no máximo duas folhas acerca de uma experiência onde:
Haja pedido algo a Deus e já obteve a resposta
Haja fortalecido sua fé.
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CAPÍTULO 9
ESPÍRITO SANTO
Atos 1:8 (Explicar o texto, levando em conta seu contexto)
PASSOS FUNDAMENTAIS PARA RECEBER O ENCHIMENTO DO ESPÍRITO SANTO
Purificação do coração
2 Coríntios 5:17
Crer
Mateus 12:34
Não entregar o corpo ao pecado
Romanos 6:13
Recebe-se o Espírito voluntariamente
2 Cor. 3:17
CONHEÇAMOS O ESPÍRITO SANTO
O Espírito Santo é uma Pessoa
Glorificar a Jesus
Gera em nós o novo nascimento
É nosso guia
Revela os segredos divinos

Atos 10:38
João 16:14-15
João 3:1-15
João 16:13
2 Coríntios 2:9-10

COMO ASSEGURAR-SE DE QUE O ESPÍRITO NÃO SE APAGUE EM NÓS
Estudar a Palavra de Deus
Remover os embaraços em nossa vida
Deixar que o Espírito Santo encha cada vazio em nossa vida
Testemunhar de Cristo a outras pessoas
Ter a certeza de que o Senhor cumprirá Sua parte, dando-nos Seu Espírito
Conclusão
Para que cada crente prove em sua vida cristã e ministério a dimensão da prosperidade e autoridade que
Deus exige, deve provar a experiência do batismo no Espírito Santo.
Ministração
Ore por cada ponto encontrado no ítem C.
TAREFA
Avalie em sua própria vida se tem velado para que o Espírito em você não seja apagado. Qualifique de 1 a 5:
Estudar a Palavra ____
Remover barreiras em sua vida _____
Há vazios que o Espírito Santo não preencheu _____
Está convicto de que o Senhor cumprirá Sua parte de dar-nos Seu Espírito Santo _____
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CAPÍTULO 10
A IMPOSIÇÃO DE MÃOS
1 Timóteo 5:22
O QUE SE ENTENDE POR IMPOSIÇÃO DE MÃOS
1 Timóteo 5:22
Toda pessoa que aspira ser usada, deve estar disposta a passar pelo processo de ministração e, para tanto, se
recomenda:
Reconhecer e aceitar sua condição
Disposição de ser quebrantado e morrer

Provérbios 28:3
João 12:24

PROPÓSITOS DA IMPOSIÇÃO DE MÃOS
Transmitir Cura Interior
Transmitir Libertação
Transmitir Bênção
Transmitir Autoridade
Transmitir Cura Física
Transmitir o Batismo no Espírito Santo
Transmitir dons e comissionar a outros.
SUGESTÕES PARA EVITAR AGIR COM PRECIPITAÇÃO
Não se deve impor as mãos em alguém que não passou pelo processo de arrependimento e confessado sua fé
em Jesus Cristo.
Executar o processo na ordem biblicamente estabelecida.
Comprovando-se que o necessitado abriu seu coração a Jesus, o processo de imposição de mãos deve seguir a
seguinte ordem: compartilhar a Palavra, infundir fé, impor as mãos, orar.
Manter sempre um espírito de oração e humildade.
Entendendo que a imposição de mãos vai acompanhada da palavra profética, é importante manter
comunhão com o Espírito Santo, aspirando Sua direção ao longo do processo.
Conclusão
Insistimos na importância da imposição de mãos e da ministração a todos aqueles que desejam crescer na
vida cristã, livres de ataduras e maldições que representam um obstáculo para o crescimento espiritual e
numérico da igreja e da pessoa.
Ministração
Ore a Deus para que seus alunos obtenham a sensibilidade para ouvir Sua voz e dessa maneira ministrarem
a outros.
TAREFA
Com base no texto de Marcos 16:17-18 e com o aprendido nesta lição, ore por alguém e escreva o resultado
dessa oração num máximo de duas páginas.
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CAPÍTULO 11
COMO VENCER OS OBSTÁCULOS
Romanos 8:35-39
O MUNDO (João 17:15)
Os desejos do mundo (glória, riquezas, poder, etc.)
Os desejos da carne (tudo o que é contrário ao Espírito)
As amizades
Como vencê-los?
Tendo o pensamento sempre em Deus
Preocupando-se com as coisas do Espírito
Não tendo alianças com o mundo em nenhuma área
Com a Palavra
Ganhando os amigos para Cristo
A TENTAÇÃO
O que é?
A tentação não é pecado; pecado é ceder à
tentação.
A tentação vem de:
Satanás
A concupiscência ou desejos da carne

Filipenses 4:8
Romanos 8:5-6
2 Cor. 6:14-16
Salmo 119:9
Tiago 5:19-20

Como vencer a tentação?
Orar: Comunhão constante com o Espírito Santo.
Encher-nos da Palavra para confessá-la (Mateus 4).
Renunciar a qualquer raiz de pecado que permita a
tentação.
Encher nossas mentes com as coisas do Espírito.

A FAMÍLIA (Mateus 10:36)
Faça uma curta introdução sobre este ponto
O que fazer?
Ganhar a família em oração.
Crer nas promessas de Deus.
Ser prudente nas coisas que faz, tendo um bom testemunho diante deles.
Perseverar, ser constante.
Ministração
Leve o aluno a escrever novamente a lista de obstáculos atuais que se têm levantado diante dele nas áreas
estudadas: mundo, tentação e família.
TAREFA
Faça uma lista dos obstáculos que não conseguiu ainda vencer e dê as razões porque não pôde vencê-los.
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CAPÍTULO 12
SOMOS SANTOS E FILHOS DE DEUS
Texto: 1 João 3:11/1 Pe 1:15,16

1 - Chamados como filhos para cumprirmos o propósito
Imagine um pai que faz muitos investimentos na família. Ele é alguém muito interessado nos filhos. Esse pai
tem sete filhos e dá a cada um a mesma educação, mas cada um tem aspirações para profissões diferentes. O
pai investirá neles. Por mais que o filho seja diferente, o pai não abre mão do filho.
• Deus é nosso Pai, e nós, seus filhos.
• Cada um tem seu espaço no Reino para desenvolver o carismas natural - caris (citar o ministério quíntuplo:
apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres - Efésios 4:11).
• Cada um vai cumprir o propósito para o qual foi chamado.
• O Pai nos chamou para ganhar vidas - este é o propósito central do coração de Deus para nossas vidas.
O coração de Deus está cheio de amor por almas perdidas. (Lucas 19:10)

1.1. Nos diferentes segmentos da vida vou cumprir o meu propósito. Meu Pai quer que eu lhe dê
mais filhos, que multiplique a família. Essa multiplicação é feita em amor.

1.2. Sou uma nova pessoa. Não existe esterilidade no Reino de Deus A chamada é: Crescer . Frutificar .
Governar. (Jo 15:1-5)
“Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o viticultor. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta; e toda
vara que dá fruto, ele a limpa, para que dê mais fruto.”
Vós já estais limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós;
como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não
permanecerdes em mim.
Eu sou a videira; vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu' nele, esse dá muito fruto; porque sem
mim nada podeis fazer.(Jo 15:1-5)
Informação para o instrutor: diga aos discípulos para ministrarem uns sobre os outros com a seguinte frase:
"Você é uma nova pessoa e precisa conhecer mais do amor de Deus. Cresça, Frutifique, Governe."
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2 - Chamados como filhos para estarmos no seu plano
Nós não somos frutos do pecado. Somos resultado do plano de Deus e pelo seu sangue somos santos. Ele nos
amou, nos alcançou e nos santificou. Mas, como eu sou santo, se eu peco?

2.1 - Sou santo por causa do amor de Deus. Estou debaixo do seu amor, vou segui-Lo com alegria (1 Pe.
1:15.16). Lutarei para viver em plena santidade.
“Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento;
porquanto está escrito: Sereis santos, porque eu sou santo.” (1 Pe 1: 15-16)

2.2. Como Deus demonstra seu amor por mim? Através da sua graça. A graça de dar. (Jo 3:16). O que
Deus nos deu? O seu filho Jesus Cristo. Viverei em pleno amor (Ágape).

3 - Chamados como filhos para a vida em Cristo
Deus nos deu seu único Filho. Deu o melhor para termos o melhor. Deus nos ama e quer muitos filhos em
Sua casa.

3.1 - Para que Ele nos deu seu filho?
Para demonstrar o seu amor para conosco. Pelo amor de Deus somos resgatados.

3.2 - Para que Ele nos deu seu amor e perdão? (Ler João 3:16.2 1).
Para vivermos eternamente com Ele. Enfatize: "Você tem certeza que Deus lhe perdoou? Então não se sinta
mais acusado!"
Ilustração: Um dia um jovem se rebelou contra seu pai, machucando toda sua família. Tornou-se uma pessoa
indesejável na família. Por conta disto decidiu ir embora, dizendo que não precisava de nada, que não
precisava do amor de ninguém.
Depois de algum tempo ele começou a sentir saudades de casa, mas ficou com medo de voltar, pois tinha
quebrado princípios. Resolveu escrever uma carta pedindo perdão e permissão para voltar mas, para saber se
o receberiam, pediu o seguinte sinal: Na casa de seu pai havia uma árvore que podia ser vista pelas pessoas
que passavam de trem. Se o pai amarrasse uma bandeira branca na árvore significaria que ele estaria
perdoado. Caso contrário, tudo estaria encerrado.
No trem ele compartilhou sua ansiedade com um rapaz. O trem se aproximava. Como não tinha coragem de
olhar, pediu ao seu companheiro de viagem que procurasse a bandeira branca.
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Qual foi a sua surpresa ao receber a notícia de que não havia uma bandeira branca mas ... a árvore estava
toda embranquecida, cheia de bandeiras brancas.
A casa também estava branca e seu pai estava gritando para os passageiros do trem: "Eu te perdôo, porque te
amo". (Autor desconhecido)

3.3 - Para que serve o amor de Deus na minha vida?
a) Para conhecer a grandeza de Deus. Seu amor é muito extenso.
b) Para que eu ministre este amor a muitas vidas.
c) Para que eu saiba os Seus projetos para minha vida. No Seu plano para minha vida, Ele tem alvos
específicos para mim.
d) Para que eu seja santo como Ele o é. Tudo começa com a certeza da vida eterna. Se vamos para o céu é
porque somos santos, porque temos uma vida eterna com Deus e por isso não queremos pecar. Deus quer
que sejamos iguais a Ele na sua santidade.
e) Para que eu tenha vida plena. Como é a vida que Deus tem para nós? Vida plena e abundante. Ele nos
amou e nos deu tudo o que precisamos. “...Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância.” (Jo
10:10). Mas, só terei tudo de Deus quando Ele tiver tudo de mim.
A bondade de Deus move o Seu coração. Ele é bom, é amor, é vida e paz. “O Senhor é bom, uma fortaleza
no dia da angústia; e conhece os que nele confiam. (Naum 1:7)

4 - Chamados ao arrependimento (Rm 2.-4)
• Através do Seu amor, Deus quer que todo homem chegue ao arrependimento. Arrepender-se é sentir
profunda tristeza pelo pecado cometido e decidir mudar completamente, não voltando mais a cometer o
mesmo erro. Assim fazemos, porque amamos a Deus mais do que amamos o pecado.
• Quando entendo sobre este amor, sou constrangido! O que é um constrangimento?
É um choque - Ah, Deus me ama! - o amor de Cristo nos constrange (2 Co. 5:14).
• Entendemos que não temos mais nenhum contrato com o mundo.
O amor de Deus é declarado e provado, Ele nos ama e quer dar o melhor para as nossas vidas. Os princípios
de Deus são o melhor para nós. Segui-los é a melhor receita para ser feliz.
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CAPÍTULO 13
QUEM SOMOS EM CRISTO JESUS
Texto: Efésios 2:6

1 - NOSSA REALIDADE EM CRISTO

1.1 - Recebemos Jesus
Quem eu recebi? Jesus
• Para quê eu recebi? Para tornar-me filho de Deus. Ele me escolheu e eu sou d'Ele (Jo 15:16). Fui escolhido
para dar frutos.
“Vós não me escolhesses a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei, para que vades, e deis fruto, e o
vosso fruto permaneça.” (Jo. 15:16)
Obs.: Reforçar João 1:12 (até que eles memorizem).
O Senhor quer que saibamos que somos Seus filhos e herdeiros. Este direito foi conquistado por Jesus.
Só Jesus pode converter alguém. Fui feito filho de Deus (preciso particularizar minha experiência).

1.2 - Recebemos a vitória
• Não nascemos para sermos "mais um" e sim para triunfarmos. Somos vencedores.
• Eu sou um vencedor. Este é o ministério de Cristo: nos fazer triunfar.
• Estamos assentados com Cristo, em posição de reinar, triunfar, vencer (Efésios 2:6).
• Estou em Cristo e Ele está no centro da minha vida, portanto, posso reinar com Ele em glória.
• "Cristo em nós é a esperança da glória". (Col 1:27)
• Solicitar a um discípulo que conte um testemunho de vitória.
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1.3 - Recebemos o Reino pela fé
• Muitas vezes não sentimos tudo o que Deus nos dá, mas cremos sem ver. Fomos recebidos e isto é um fato
(citar Efésios 2:8-10).
• Fomos chamados, recebemos o convite no coração. (Mateus 11:28-29; Apocalipse 3:20)
Obs.: Mencionar a importância de ir ao Encontro e a necessidade de pagarmos, para valorizar o Encontro).

2. Nossa realidade no processo de mudança
• Eu recebi a Cristo, isso implica em mudança. Metanóia - uma nova atitude.
• Isto é arrependimento: deixei de ser aquela pessoa de outrora (2 Co 5:17).
• O arrependimento me leva a deixar muita coisa que antes fazia parte do meu dia-a-dia. É o Espírito Santo
que me convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus (Jo 16:8).
• Devemos parar de confiar em nós mesmos: "Sou capaz na força do meu braço", "Sou dono do meu nariz".
• Devemos confiar completamente em Deus.
• Devemos deixar que Cristo faça a obra em nós, que Ele molde em nós Seu caráter.
• Devemos deixar que Jesus faça tudo o que Ele quer na nossa vida. (Rm 12: 1-2).
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CAPÍTULO 14
VENCENDO O CONTRA-ATAQUE DO INIMIGO
Texto: Mateus 4 / I Pedro 5:8
Após o Encontro, o inimigo tentará nos intimidar para sairmos da benção. Muitas situações satanás armará
para tentar nos prender. O que devemos fazer, então? Entender que estamos no meio de uma batalha
espiritual e que temos que resistir ao inimigo. Os contra-ataques do inimigo virão, por isso temos que resistir
ao inimigo. Os contra-ataques do inimigo virão, por isso devemos estar vigilantes e preparados.
No Encontro Deus realizou uma obra maravilhosa e especifica na sua Vida. Isto foi um ataque ao reino das
trevas, pois o diabo perdeu mais uma batalha na sua vida. E, como estamos em meio a uma guerra, o reino
inimigo está preparando um contra ataque. É por isso que você precisa participar do Pós-Encontro, para
saber como vencer o contra-ataque do diabo.
O CONTRA-ATAQUE DO INIMIGO:
De aonde vem o contra ataque?
Satanás utilizará as áreas de fragilidade da nossa alma. O contra-ataque virá por uma área que lhe afeta,
mexe, assusta, amedronta (nunca por uma área em que você já esteja plenamente curado).
Satanás vira para afrontar, dizendo que nada do que lhe aconteceu no Encontro realmente vai permanecer
em você. Foi assim com Jesus quando saiu do Encontro de 40 dias com Deus no deserto – satanás veio
afrontalo.
Suas áreas de fragilidade podem ser: brigas, álcool, drogas, amigos mundanos, prostituição, brincadeiras
sujas, adultério, insubmissão,
grosseria, namoro ilícito, família, etc. O inimigo chega na hora que você tem o desejo ou a necessidade.
(tentação).
“As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosa em Deus para destruição das fortalezas,
derrubamos raciocínios e
toda altivez, que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência
de Cristo”.
II Coríntios 10:4-5.
Satanás fará tudo para afetar a sua comunhão com Deus, para promover o desanimo: este é o alvo do
inimigo. O nosso despreparo
permite que o desanimo venha. O diabo tem estratégias para destruir sua vida. Estas estratégias são
fraudulentas, sujas, satanás tem um currículo sujo.
Como neutralizar o contra-ataque?
Lembre-se: Se você está num contra-ataque é porque antes você atacou.
Você não atacou sozinho, Jesus estava com você. Esteve no Encontro e estará para sempre com você. Ele é
vencedor, está à sua frente. Agora, para satanás lhe vencer, terá que vencer Jesus; como isso não é possível,
porque Jesus já o venceu, voce está seguro. Assegure-se da sua vitória: venha o que vier, você é vencedor.
“Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou” Romanos 8:37.
Tenha a linguagem de Jesus na sua boca durante o contra-ataque.
Você é uma nova criatura, não deve responder da forma que fazia antes.
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Você precisa agir como Jesus agiria na situação que está enfrentando.
Aprenda a calar na maioria das vezes. Não agrida, não discuta, não murmure – Cuide da sua língua (Tg.
3:1-12).
Creia na grande obra que Jesus fez, e ainda está fazendo, na sua vida. Está escrito: “Sem fé é impossível
agradar a Deus”. A fé é o escudo para apagar os dardos inflamados de satanás contra voce (Ef. 6:16).
Dardos são lanças, no mundo físico; no mundo espiritual são ingerências na mente, nas emoções, ou mesmo
no corpo. São situações
ou pensamentos que satanás lança para que caiamos na armadilha dele.
A fé na Palavra de Deus, o agir e o falar direcionado pelo Espírito Santo farão com que você envergonhe o
inimigo e ele terá que desistir de você.
Quando você for agredido aprenda a agir no Espírito. Se alguém vier a você com pedra, vá com amor. (Gl.
5:22-23).
Não lute contra as pessoas, lute contra satanás e seus demônios.
Está escrito: Nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra satanás e seus agentes (Ef. 6:12).
Por isso, ore, busque a Deus, peça conselhos ao seu discipulador, não vá pela sua própria carne, pelo seu
próprio desejo: agora você é uma nova criatura (II Co. 5:17).
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CAPÍTULO 15
CONSERVANDO A LIBERTAÇÃO E A CURA
INTERIOR
Texto: Efésios 6:10-18
Introdução
Não podemos ter mais aquelas enfermidades e seqüelas que tínhamos antes de Cristo.
· Cingindo-se com a verdade: Viver o que se prega.
· Vestindo-se com a couraça da justiça: (Vestimenta) Confiar em Cristo, sem Ele nós não somos nada.
· Calçando os pés com a preparação do evangelho da paz: Somos pessoas de paz, sem briga com esposa,
filhos, maridos.
A serpente fere o calcanhar e se não estivermos calçados seremos atingidos.
· Embraçando sempre o escudo da fé: A fé é exercitada apaga os dardos do maligno. Nós estamos
constantemente da mira do inimigo (I Coríntios 15:30).
· Tomando o capacete da salvação: Ter certeza de salvação, viver esta salvação.
· Tomando a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus: Saber usar a espada ela tem poder, a palavra
precisa estar no nosso
coração, precisamos está sujeito a Deus para depois resistir satanás e ele fugira de nós (Tiago 4:7).
· Orando em todo o tempo no Espírito: Oração e Suplica em todo o momento de nossa vida
Confessando a Benção
Declarações negativas caracterizam a influência demoníaca. Confissão positiva é fé expressada. Confesse
aquilo que a Palavra de Deus diz.
Qualquer outra declaração abrirá a porta ao inimigo.
“Guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa” Hebreus 10:23.
· Não voltar a pensar ou sofrer por aquilo que já foi perdoado e confessado.
· Não abrir porta para o inimigo em nenhuma área de nossa vida.
Permanecendo nas Escrituras
Jesus resistiu às tentações de satanás pelo uso das Escrituras. A Palavra é um espelho para a alma; é lâmpada
para os pés, mostra
claramente o caminho (Salmos 119:105); é alimento para o espírito (I Pedro 2:2 e Mateus 4:4). Ninguém
pode conservar sua libertação por muito tempo sem que a Palavra de Deus seja um fator primordial em sua
vida.
“Bem aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos
pecadores, nem se
assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de
noite. Ele é como
arvore plantada junto a corrente de águas que, no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não
murcha; e tudo quanto
ele faz será bem sucedido” Salmos 1:1-3.
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Crucificando a Carne
Tome sua cruz diariamente e siga a Jesus (Lucas 9:23). Quebre os hábitos ligados com os espíritos do mal. Se
os vícios, desejos e concupiscências não estão entregues ao pé da cruz, o caminho para a volta dos demônios
está aberto (Gálatas 5:19-21,24). Ainda que você sinta um intenso de voltar a pratica do pecado, diga “não” a
si mesmo, renuncie, lute. Não atenda aos apelos da carne.
Desenvolvendo uma vida de Louvor e de Oração Contínua
O louvor cala o inimigo. (Davi tocava a harpa e o espírito maligno saia de Saul).
Não devemos louvar apenas quando temos vontade, mas em todo momento, mesmo que o nosso coração
esteja triste, ou que as situações sejam adversas. Isto é sacrifício de louvor ao Senhor (Hebreus 13:15).
O louvor deve ser a expressão de gratidão a Deus, expressão de adoração e alegria através do falar, cantar,
dançar, tocar instrumentos, bater palmas, etc.
A Palavra nos exorta a orar sem cessar (I Tessalonicense 5:17).
Devemos ora no Espírito (em línguas) e também no entendimento. (I Coríntios 14:14).
Mantendo uma vida de comunhão e um ministério espiritual
A ovelha que anda desgarrada é a que está em maior perigo. Junte-se ao rebanho de Jesus. Procure cumprir
sua função dentro co Corpo de Cristo. Deseje os dons espirituais e deixe-os operarem, através de você, sendo
útil na Igreja (I Coríntios 12:7-14).
Mantenha-se submisso à autoridade. Sempre procure seu discipulado para lhe ajudar. Busque a comunhão
com os irmãos. Esteja sempre disponível.
Entregando-se por completo a Cristo
Determine que cada pensamento, palavra e ação reflitam a natureza de Cristo. Permaneça em Cristo, de
modo que o fruto do Espírito possa fluir em abundância. Os espíritos demoníacos são inimigos do fruto do
Espírito. A fé e a confiança em Deus são as armas mais poderosas contra as mentiras do diabo.
“Embaçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do
maligno” (Efésios 6:16).
Fechando as janelas da Alma.
· Olhos – cuide com seus olhos, desvie o olhar de coisas impuras, filtra tudo. Ex: alguns programas de TV,
revistas pornográficas, não
se olha duas vezes para a mulher, etc.
· Ouvidos – não ouça tudo que lhe dizem. Você pode até escutar, mas não retenha, não deixa entrar para o
coração.
· Tato – não toque em coisas imundas. Ex; sexo fora do casamento.
· Olfato – evite perfume associados ao departamento sexual.
Ex: incenso etc.
· Paladar – não coma nem beba alimentos consagrados a ídolos, pois por detrás de cada ídolo existem,
demônios. (I Coríntios 10:20).
Cumprindo esses itens, sua “casa” (vida) ficará repleta da presença de Deus, depois da limpeza pela qual
passará. Mesmo que você peque, dando assim brecha para o inimigo, lembre-se que Jesus perdoa todos os
seus pecados, quando voce os confessa e se arrepende.
Dessa forma, repreenda o inimigo utilizando sua autoridade espiritual. Não aceite acusações e caminhe firme
na sua libertação,
confessando o que a Palavra diz: “Se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres”. (João
8:36).
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Uma libertação total foi o que Jesus tornou possível a nós. Ande totalmente liberto diariamente. Não aceite
menos do que isso!
“Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais,
estando já reconciliados, seremos salvos pela Sua vida”. (Romanos 5:10).
Orientação para o ministrador
· Faça uma oração de batalha espiritual pedindo a cobertura do sangue do Cordeiro revestindo-se com a
armadura de Deus. Ministre sobre eles neutralizando toda a cilada de satanás.
· Incentive a classe a não faltar à escola batismal.
· Fale sobre a escola de Lideres.
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