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Todo cristão verdadeiro nasce no reino de Deus como missionário, ou seja, toda 
pessoa que foi salva tem como seu primeiro impulso ou desejo o de salvar 

alguém. Na verdade, Deus nos chamou também para a tarefa de trabalhar lado a 
lado com Ele na salvação dos nossos semelhantes. Não só os pastores devem fazer 
isso. O Espírito Santo capacita todo crente a fi m de que, segundo os dons recebidos, 
possa cumprir sua parte no projeto missionário de Deus. Esse é o ensino da Bíblia. 

1. O que, de acordo com a afi rmação de Jesus, devemos ser? Mateus 5:13, 14 
Sal da terra e     do     .

2. Quando é que o crente se torna luz no mundo? Atos 1:8
Mas, recebereis      ao descer sobre vós o Espírito 
Santo, e sereis Minhas     .

3.  Qual é a dádiva do Espírito Santo àqueles que O aceitam? Gálatas 5:22-23; 
1Coríntios 12:7-11
Fruto e     espirituais.

4.  Quais são os dons de capacitação na igreja e qual o seu objetivo? 
Efésios 4:11-15
 
 
 
 
 .

5.  Assinale o dom que Deus considera mais importante de acordo com 
1Coríntios 13:1-3, 13 
(    ) Dom de curar.           (    ) Dom de Línguas.             (    ) Dom do amor.       
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6. O que Deus espera de mim quando descubro meus dons? 1Timóteo 4:14 
Não te faças         para com o dom que há em  .

7. O que a Bíblia diz que somos após o batismo? 1Pedro 2:9 (marque V ou F)
(    ) Membros passivos da igreja.
(    ) Tornamo-nos ministros ou sacerdotes de Deus.

8. Qual é a missão que recebemos de Jesus hoje? Mateus 28:19-20
Portanto, ide e   
 .
Para crescer espiritualmente, todo crente deve estudar diariamente a Bíblia, orar 
e trabalhar para levar pessoas a Cristo, seja pela oração intercessora, testemunho 
pessoal ou ensino da Bíblia. Tal experiência não é mera opção; é condição para 
recebermos o batismo do Espírito Santo, essencial à nossa caminhada rumo ao 
Céu. Ou fazemos essas coisas, ou morremos espiritualmente.  

Recapitulação:.Jesus afirmou que devemos ser o    da terra e a  
   do mundo. Torno-me luz do mundo, quando tenho comunhão 
diária com Deus e o poder do Espírito Santo em minha        . Todos os 
que aceitam a Cristo recebem    e ministérios. Há, na igreja, vários 
dons de capacitação. O dom mais importante, para Deus, é o                      . 
Quando descubro meus dons, Deus espera de mim fidelidade no uso deles. Após o 
batismo, nos tornamos    . O batismo é a ordenação do 
crente ao ministério. Jesus nos confiou a missão de pregar o evangelho.
 

Compromisso de fé:

(    ) Quero ser um membro ativo na igreja.      
(    ) Quero usar os meus dons e glorificar a Deus.
(    ) Aceito a missão de Jesus e estou disposto a pregar o evangelho.

Estudo bloco.indd   56 21.11.07   09:46:26


