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lei de Deus

e cada um decidisse criar as próprias leis, não haveria vida em sociedade.
seríamos aniquilados. Nosso Criador é um Deus de ordem e de limites.

Insinuou que Deus seria injusto, e a lei Dele, impossível de ser cumprida. Lançou
sobre o Criador a sombra de seu próprio egoísmo e fez com que Deus parecesse
tirano e controlador. Por ser nosso Criador, Deus conhece nossos limites e nossas

Sua vez de procurar:
fundamentos.

alicerces da fé. Na história, dois homens haviam construído suas próprias
O homem que construiu sua casa alicerçada na areia é comparado aos
que ouvem a palavra de Deus e não a colocam em prática. Por outro lado,
os que a praticam são comparados ao homem que construiu sua casa
sobre a rocha. As palavras de Jesus são material de alta qualidade. Elas nos
Qual é a principal diferença entre o construtor prudente e o insensato?

JESUS | RESTAURADOR DA VIDA

1.
Amar o próximo
Amar a si mesmo

Amar a Deus e o próximo como a si mesmo

2. Como posso permanecer no amor de Deus? João 15:10
Guardando os mandamentos

Fazendo caridade

3. A lei de Deus nos conduz a quê? Gálatas 3:24
4. O que Jesus disse para aqueles que O amam? João 14:15
“Apenas amem”
“Guardem os mandamentos”
“Façam o bem”
5. A lei de Deus pode ser anulada pela fé? Romanos 3:31
6.
7.

Converse com seu instrutor bíblico
O que você aprendeu nesta lição?

Resuma os Dez Mandamentos (Êxodo 20:3 a 17)
Relação com Deus
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Fatos bíblicos sobre a lei
• Jesus guardou a lei (João 15:10).
• Quem guarda a lei de Deus conhece Jesus (1 João 2:3 a 6).
• A Igreja verdadeira segue a lei de Deus (Apocalipse 12:17).
• Quem peca transgride a lei (1 João 3:4).
• Descumprir um mandamento é o mesmo que transgredir todos (Tiago 2:10).
• Deus oferece a vida eterna por intermédio de Jesus (Romanos 3:23 e 24; 6:23).
• Quais traços de meu caráter precisam ser ajustados de acordo com a lei de Deus?
Clique no player abaixo e assista a recapitulação e compromisso

Compromisso de fé: Desejo aceitar Jesus como meu salvador pessoal e
me comprometo a observar a lei de Deus.
Nome:

Data:

ESTUDO BÍBLICO

ESTUDO ADICIONAL
COMUNHÃO

Dia

Para meditar

1

Tiago 2:8 a 13

O que Deus fala no texto? Qual é minha resposta?

2
3
4

Romanos 3:28 a 31

5

Romanos 2:15

6

Hebreus 10:15 e 16

7

Apocalipse 12:17

RELACIONAMENTO
Como seria a vida em nossa sociedade se as pessoas respeitassem os Dez
aprendeu a respeito da lei de Deus.
MISSÃO
Ore para que Deus conceda oportunidades para você fazer este curso bíblico
com seus amigos e levá-los a Jesus (Colossenses 4:2 a 6).

Amigos

Pedidos de oração

LEITURA SUGESTIVA
Os Dez Mandamentos: Princípios Divinos Para Melhorar seus Relacionamentos.
Acesse: adv.st/livro-osdezmandamentos
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JESUS E O

sábado

ocê tem conseguido descansar? Especialistas chamam o mundo atual
de “sociedade do cansaço”. A boa notícia é que nosso Criador projetou
um descanso fundamental para nós. A Bíblia relata que Deus criou o
mundo e, após isso, criou o descanso no sétimo dia. Deus criou essa pausa
para passarmos tempo de qualidade com Ele. O sábado foi instituído por Deus
na criação e recebeu uma bênção exclusiva. Por isso, somos chamados a nos
lembrar dessa dádiva e celebrá-la. Descanso envolve dependência, entrega
Deus é capaz de cuidar de todos os aspectos de nossa vida. A cada semana
você pode ter o privilégio de entrar em um tempo sagrado e descansar em Deus
e com Ele. Esse descanso é um combustível para a vida. Neste estudo vamos
relembrar o que a Bíblia diz sobre o sétimo dia, o sábado, o dia de descanso
estabelecido por Deus.

Sua vez de procurar:
mão ressequida.
Enquanto esteve na Terra, o Filho de Deus ensinava, curava e pregava.
Essas três atividades são áreas de atuação distintas que exigem vocação

Em vez de se alegrarem pela cura do enfermo, acusaram Jesus de quebrar o
mandamento do sábado.
Além de mostrar que é permitido fazer o bem aos sábados, essa história
destaca a verdadeira essência do sétimo dia: a mensagem de que Deus nos
restaura e habilita para o trabalho. Essa é uma marca da religião verdadeira.
Você já experimentou a bênção do descanso do santo sábado? Que tal
começar nesta semana?

ESTUDO BÍBLICO

1.
2.
De Deus

Do homem

3. Qual era o costume de Jesus aos sábados? Lucas 4:16
Passear
Dormir

Dos anjos
Ir à sinagoga

4.
Trabalhar

Fazer o bem

Comprar e vender

5. Que dia as pessoas próximas a Jesus guardavam? Lucas 23:52 a 56

6. Que dia os apóstolos de Jesus guardavam? Atos 17:2

7. Na vida eterna haverá um dia para ser guardado? Isaías 66:22 e 23

Por que guardar o sábado?
•
• Porque sigo os passos de Jesus (1 Pedro 2:21).
•
o sábado (Hebreus 13:8).
•
• Porque a Bíblia diz que o sábado é santo (Isaías 58:13 e 14).
• Porque quero adorar a Deus no Céu (Isaías 66:22 e 23).
•
Céu (Apocalipse 11:19).
O que você considera ser o mais importante nos ensinos de Jesus sobre o
sábado?

Clique no player abaixo e assista a recapitulação e compromisso

Compromisso de fé: Entendo que preciso ser restaurado por Jesus e que

Nome:

Data:

JESUS | RESTAURADOR DA VIDA

ESTUDO ADICIONAL
COMUNHÃO

Dia

Para meditar

O que Deus fala no texto? Qual é minha resposta?

1
2

Hebreus 4:1 a 11

3
4

Filipenses 4

5

Colossenses 1

6

Gálatas 5

7

Efésios 6

RELACIONAMENTO
• Que tal passar um tempo com a família no próximo sábado, em meio à
natureza?
• Você conhece alguém que precisa de uma visita ou de algum auxílio
especial?

MISSÃO
• No próximo sábado, ofereça alguma ajuda a pessoas que passam por lutas
• Abençoe seus amigos pelos quais está intercedendo com uma visita. Ore
com eles e compartilhe este estudo.
Amigos

Pedidos de oração

LEIA MAIS EM
adv.st/observanciadosabado e adv.st/propositodosabado
O portal encontreumaigreja.com.br foi pensado para ajudar você a localizar a
Igreja Adventista mais próxima de onde você estiver.
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JESUS E A

igreja

N

pessoas. Porém, é cada vez mais comum encontrarmos gente solitária.
Tudo parece projetado para a vida individual. As moradias são pequenas,
os veículos são compactos e as famílias diminuem. A igreja foi idealizada por
Deus como uma comunidade de amor, crescimento e apoio. Não deve ser
fechada como um clube, mas receptiva como um hospital que abriga qualquer
pessoa doente. Um hospital funciona bem quando todos os funcionários sabem
com o objetivo de salvar vidas. Que ninguém se engane: não existe cristianismo
individualista. O cristianismo é para ser vivido em comunidade. Longe da
comunidade, a fé se enfraquece e se apaga como uma brasa longe da fogueira.
Vamos entender agora qual o plano de Deus para a igreja.

Sua vez de procurar: Lucas 13:22 a 30. Leia a analogia (comparação)
da porta estreita.
Para falar sobre o esforço necessário para entrar no reino de Deus, Jesus
a pensar que, para ser salvo, bastava seguir as regras da tradição ou
simplesmente nascer judeu. Jesus, porém, disse àquelas pessoas que,
para serem salvas, era necessário passar pela “porta estreita”. Cristo
está sobrando e reter só o essencial. E o essencial no Reino dos Céus é
deixar de lado os interesses pessoais para cumprir a vontade de Deus em
Ao longo destes estudos, você tem percebido que seguir Jesus exige que
façamos algumas escolhas que também vão contra nossa natureza humana
egoísta. O que fazer diante disso?

JESUS | RESTAURADOR DA VIDA

1.
Cristo

Pedro

João

A razão

Cristo

A tradição

2.
3.

4. Qual comparação a Bíblia utiliza para se referir à igreja? 1 Coríntios 12:12, 13 e 20

5. Por que Deus estabeleceu a liderança da igreja? Atos 20:28 e 29

6.

7. Quais são as marcas da identidade da igreja nos últimos dias? Apocalipse 14:12

8.

Converse com seu instrutor bíblico
Qual foi a principal lição que você aprendeu neste estudo? Alguma parte não

Características da igreja do “Deus vivo”
• Prepara-se para a volta de Cristo (João 14:1 a 3).
• Anuncia que é chegada a hora do juízo (Apocalipse 14:7).
• Crê em toda a Bíblia e no dom de profecia (2 Timóteo 3:14 a 17; Apocalipse
12:17; 19:10).

Por que a igreja é importante tanto para você como para as pessoas que

Clique no player abaixo e assista a recapitulação e compromisso

Compromisso de fé: Desejo fazer parte da igreja de Deus e contribuir com
os dons que Ele me deu para ajudar a salvar outras pessoas.
Nome:

Data:

ESTUDO BÍBLICO

ESTUDO ADICIONAL
COMUNHÃO

Dia

Para meditar

1

Efésios 1

2

Efésios 2

3

Efésios 3

4

Efésios 4

5

Efésios 5

6

Efésios 6

7

Hebreus 11

O que Deus fala no texto? Qual é minha resposta?

RELACIONAMENTO
pensados para fortalecer o cuidado das pessoas da igreja. Você gostaria de
fazer parte desses grupos menores de apoio?

MISSÃO
A exemplo de Jesus, devemos ser missionários:

Amigos

Pedidos de oração

CONHEÇA OS ADVENTISTAS DO SÉTIMO DIA. ACESSE:
adv.st/institucionaladventistas

no
ue
Cliq

pl

ay
er
e

do
es
tud
o

ESTUDO 13

ão
uç
assista a introd

O

JESUS E O

crescimento
espiritual

crescimento faz parte da vida. Tudo o que é vivo cresce. Pessoas, animais
ao desenvolvimento. Enquanto há vida, há crescimento. Isso nos revela

crescer; mesmo que pode uma árvore, ela voltará a dar folhas e frutos; mesmo
coisa sobre a vida espiritual. Isso acontece porque Deus é o Criador de todas
as coisas e nos dá a oportunidade de escolher se queremos ou não manter
essa ligação com Ele. Há pessoas que não fazem questão de estar com Deus
e O rejeitam. Porém, ao nos desligarmos Dele, paramos de crescer e de receber
o que realmente sustenta a vida. Neste estudo, vamos aprender mais sobre o
crescimento em Cristo.

Sua vez de procurar: João 15:1 a 14. Leia a parábola “A videira e os
ramos”.
O processo de crescimento na graça e no conhecimento da verdade pode
ser comparado a um galho ligado à árvore. Enquanto permanece nela, ele
pode crescer e dar frutos. Do mesmo modo, não podemos esperar bons
resultados sem permanecer em Jesus. Todo fruto é resultado do milagre da
vida. É Cristo quem opera esse milagre. Lembre-se de que o fruto é, a princípio,
uma semente. A pequena semente então se desenvolve, começando pela
raiz. Como todo o resto está conectado à raiz, o fruto virá, ainda que demore
um pouco. Assim também ocorre na vida espiritual (João 15:5).
De que maneira o cristão pode crescer e amadurecer em Cristo?

ESTUDO BÍBLICO

1. Que estratégia o inimigo de Deus usou para nos separar do Criador? João 8:44

2.

3. Do que o sacrifício de Jesus nos libertou? Colossenses 1:13 e 14

4. O que acontece com aqueles que estão em Cristo? 2 Coríntios 5:17

5.
contra os poderes espirituais do mal? Efésios 6:12 e 13

6. Quais são as partes dessa “armadura”? Efésios 6:14 a 17

7. Qual é a maior evidência de que Deus transforma a vida e nos faz crescer em Cristo?
Gálatas 5:22 e 23

Converse com seu instrutor bíblico
O que você aprendeu neste estudo?
Marcos do crescimento em Cristo
• Uma vida de estudo contínuo da Palavra de Deus (2 Timóteo 3:14 a 17).
• Uma vida marcada pelo amor e pelo espírito de reconciliação (2 Coríntios 5:18 a 21).
• Uma vida que produz frutos espirituais (João 15:7 e 8).
Quais aspectos de minha vida ainda precisam ser desenvolvidos? De que
maneira posso contribuir para não limitar meu crescimento em Cristo?

Clique no player abaixo e assista a recapitulação e compromisso

Compromisso de fé:
permanecer Nele. Quero me aprofundar no conhecimento da Bíblia e
graça para a glória de Deus.
Nome:

Data:

JESUS | RESTAURADOR DA VIDA

ESTUDO ADICIONAL
COMUNHÃO E RELACIONAMENTO
CRESCENDOEMCRISTO.ORG (estudo da semana 1)
Sábado: Como permanecer em Cristo (página 71)
Domingo:
Segunda-feira: Vencendo o eu (página 73)
Terça-feira: Buscando primeiro o Reino (página 74)
Quarta-feira: Orar e jejuar (página 76)
Quinta-feira: Devoção familiar e comunitária (página 77)
Sexta-feira:
MISSÃO
assegurou que o poder para testemunhar viria Dele (Lucas 21:13 a 15). Antes de
com seus amigos.
Amigos

Pedidos de oração

Descubra como ajudar as crianças a realmente compreender que o “sábado
é um dia feliz”. Veja em http://adv.st/cultofamilar algumas dicas práticas para
aprender a fazer o culto familiar.
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fidelidade
N

inguém gosta de ser traído. A dor da traição é um dos piores sentimentos,

antes não se esperava lealdade dessa pessoa. A traição dói tanto porque, em algum
momento, houve compromisso, entrega, proximidade e segurança. “Fidelidade” é

Sua vez de procurar: Lucas 19:11 a 27. Leia a “Parábola das dez minas”.
bíblico, certo homem deu a seus dez servos a mesma quantidade de minas
(uma moeda grega cujo valor era equivalente a cem dias de trabalho). Um dos
servos atendeu à única orientação, “negociem até que eu volte”, e conseguiu
dez vezes mais. Outro trouxe cinco vezes mais, cada um conforme sua

JESUS | RESTAURADOR DA VIDA

1.
A família

O reino de Deus

O trabalho

2.
3. Do que devemos devolver o dízimo? Gênesis 28:20 a 22

4. Para que os dízimos serviam no passado e servem hoje?
a) Números 18:21 –
c) 1 Coríntios 9:13 e 14 –
5. Para que servem as ofertas?

c) 2 Coríntios 9:7 –
6. O que Jesus ensinou sobre o dízimo e as ofertas?

Pontos a considerar
•
•
É a minha dádiva de gratidão pelo que Deus me concede (Levítico 27:30 e 32).
• As ofertas representam nossa gratidão pela salvação oferecida por Cristo na
cruz, o que Ele faz hoje como intercessor e o que fará quando voltar. A Bíblia
não prescreve o percentual da oferta. Portanto, ela pode ser menor, igual ou
maior que o dízimo.
• Os dízimos e as ofertas são um meio fundamental para cumprir a missão de

Como você se sente ao ver o que Jesus fez, faz e fará por você?

Clique no player abaixo e assista a recapitulação e compromisso

Compromisso de fé: Entendo que a devolução dos dízimos e das ofertas é
desejo empregar não apenas meus recursos na causa de Deus, mas
também minha vida, meus dons e meu tempo.
Nome:

Data:

ESTUDO BÍBLICO

ESTUDO ADICIONAL
MORDOMIA CRISTÃ
• Cuidado com o corpo
• Aplicação dos talentos
Cada pessoa tem dons para colocar a serviço de Deus (1 Coríntios 12:28 a 31).
• Controle do tempo
• Gestão de bens materiais
• Preservação do meio ambiente
O que Bíblia diz sobre as ofertas

Como dizimar e ofertar
Você pode devolver o dízimo e as ofertas na igreja, em um envelope preenchido
com seus dados. Também é possível fazer uma transferência bancária com os
dados fornecidos pelo tesoureiro da igreja ou pelo aplicativo 7me.
COMUNHÃO E RELACIONAMENTO
CRESCENDOEMCRISTO.ORG (estudo da semana 2)
Sábado: Identidade única (página 80)
Domingo: Do desapontamento à esperança (página 81)
Segunda-feira: Uma casa no Céu (página 82)
Terça-feira:
Quarta-feira:
Quinta-feira:
Sexta-feira: Valorize nossa identidade (página 86)
MISSÃO
Deus repete a nós a promessa feita a Abraão: “Em você serão benditas todas as
famílias da terra” (Gênesis 12:3). “E, se vocês são de Cristo, são também descendentes
de Abraão e herdeiros segundo a promessa” (Gálatas 3:29).
A Igreja Adventista está presente em 217 países dos 236 reconhecidos pela ONU.
Parte do dízimo serve para o cumprimento da antiga promessa de abençoar todas
as famílias da Terra com o testemunho sobre o Deus vivo.
O 7me é um espaço para membros e amigos da Igreja Adventista
do Sétimo Dia. Descubra as ferramentas disponíveis por meio
desse sistema on-line e do aplicativo. Acesse: adv.st/7me
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JESUS E O

batismo

restauração é um processo longo e complexo. Restaurar não é só
consertar. É buscar de todos os modos levar uma obra ao seu estado

profundamente a obra de Deus. O caráter divino precisava ser restaurado no ser
pecaminosa. O batismo marca o início da caminhada cristã. A água é um símbolo
completa renovação e mudança de vida. Nas águas do batismo, demonstramos
publicamente que aceitamos a completa restauração que Cristo oferece. Não
recebido pela fé que depositamos Nele. Neste estudo entenderemos melhor o
ensino bíblico do batismo.

Sua vez de procurar: João 3:1 a 15. Leia a história sobre a visita de
Nicodemos a Jesus.
Nicodemos era um destacado líder religioso, importante, bem-sucedido
e profundo conhecedor das Escrituras. Ele queria conhecer Jesus. Era
de Nicodemos havia uma enorme dúvida. Como ele poderia assimilar toda
a novidade trazida por Jesus? Era impossível conciliar o modo como Jesus
pregava e vivia com os ensinos e as atitudes dos doutores da lei de sua
época. Era preciso começar do zero, nascer de novo – disse-lhe Jesus.
Nicodemos precisava abandonar tudo o que tinha aprendido e vivido até
aquele momento para permitir que Cristo o restaurasse.
Por que precisamos nascer de novo ou recomeçar espiritualmente?

ESTUDO BÍBLICO

1.
Pelas obras

Pela graça

Pela tradição

Pelas obras

Pela graça

Pela tradição dos pais

Por imersão

Por aspersão

Por efusão

2.
3.
4. O que representa o batismo e como ele é descrito na Bíblia? Romanos 6:3 a 5, 10 e 11

5. O que acontece quando alguém é batizado em Cristo? Gálatas 3:26 e 27

6. Por que é essencial que a pessoa seja batizada? João 3:5

7.

8. Quando devo tomar a decisão de me entregar a Deus por meio do batismo?
2 Coríntios 6:2

Converse com seu instrutor bíblico

Clique no player abaixo e assista a recapitulação e compromisso

Compromisso de fé: Compreendi que toda a Bíblia ensina a salvação pela
graça em Cristo Jesus. Portanto, aceito essa oferta divina e decido nascer
de novo por meio do batismo e da atuação do Espírito. Quero hoje mesmo
escolher o dia do meu batismo.
Nome:

Data:

JESUS | RESTAURADOR DA VIDA

ESTUDO ADICIONAL

1º) Crer no Senhor Jesus (Atos 4:12; 16:31)
2º) Arrepender-se e converter-se (Atos 3:19)
3º) Confessar os pecados (1 João 1:9)
4º) Guardar os mandamentos
5º) Ser batizado por imersão (Atos 8:36 a 39)
6º)
7º) Cumprir a grande comissão do evangelho
COMUNHÃO E RELACIONAMENTO
CRESCENDOEMCRISTO.ORG (estudo da semana 3)
Sábado: Chamado para a missão (página 88)
Domingo: Testemunhando de minha fé (página 89)
Segunda-feira: Eu era cego e agora vejo (página 90)
Terça-feira: Descobrindo meu dom espiritual (página 91)
Quarta-feira: Como levar alguém a Cristo – parte 1 (página 92)
Quinta-feira: Como levar alguém a Cristo – parte 2 (página 93)
Sexta-feira:
MISSÃO
Ore todos os dias pelos amigos e familiares que você deseja ver em seu batismo.
Compartilhe este estudo bíblico com eles para que também tomem a decisão
por Jesus e pelo batismo.

Amigos

Pedidos de oração

Convide seus amigos e familiares para participar
desse momento com você.
Acesse adv.st/convitebatismo, baixe o convite
e o compartilhe pelo WhatsApp. Ao clicar
em “acesse aqui”, dentro do convite, estarão
disponíveis dois vídeos com explicações sobre
essa importante decisão.

Acesse aqui
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JESUS E O

estilo de vida
cristão

D

eus nos criou de modo integrado. O que as pessoas chamam de “corpo, mente

nas outras. Por isso, sua religião e sua vida diária não podem ser separadas.
Deus ensinou esse princípio quando libertou o povo de Israel do cativeiro no Egito.
de moralidade e os hábitos de saúde. Assim como Deus apresentou a Israel um
seu relacionamento com as pessoas, entre outros pontos, você vai viver mais feliz.
Encontre a paz e a tranquilidade ao seguir o plano de Deus para sua vida. Vamos
agora entender melhor qual é o plano de Deus para nosso estilo de vida.

Sua vez de procurar:
Não é de hoje que somos ansiosos. A ansiedade era um problema
comum nos tempos de Jesus. Na realidade, desde que quebramos o elo
conosco. Quantas vezes nos esquecemos de que nosso bondoso Pai está

se preocupe, não tenha medo.” Porém, se isso acontecer, conte suas
a entregar a Ele suas ansiedades. Aquele que cuida das pequenas aves,

JESUS | RESTAURADOR DA VIDA

1. Que princípio básico deve dirigir a vida do cristão? 1 Coríntios 10:31
2. Como Deus considera o corpo humano? 1 Coríntios 6:19 e 20
3. Que outros conselhos encontramos para manter mente e corpo saudáveis? Filipenses 4:8
4. Qual foi a alimentação que Deus deu para o ser humano assim que o criou? Gênesis 1:29
5.
a seguir as características dos animais lícitos para o consumo e indique o nome deles.
a) Animais terrestres: Levítico 11:2, 3, 5 a 7 (têm o casco partido e ruminam).
b) Animais aquáticos: Levítico 11:9, 10 e 12 (têm escamas e barbatanas).
c) Aves:
aquelas que não estão nessa lista; todas as aves de rapina são imundas).
6. Por que não devemos usar bebidas alcoólicas, fumo e outras bebidas estimulantes?
1 Coríntios 3:16 e 17
7. O que a Bíblia declara em relação ao casamento?
a) Efésios 5:22 e 25 –
8. Que princípios a Bíblia estabelece em relação a vestuário e joias?
a) 1 Pedro 3:3 e 5 –
b) 1 Timóteo 2:9 –
9.
a) Efésios 4:25 –
b) Gálatas 6:1 –
10. O que a Bíblia ensina sobre o modo de o cristão se posicionar com relação às autoridades?
a) Romanos 13:1 a 4 –
b) Atos 5:29 –

Clique no player abaixo e assista a recapitulação e compromisso

Compromisso de fé: Quero aprender mais sobre a importância de
equilibrada, conforme a Bíblia ensina.
Nome:

Data:

ESTUDO BÍBLICO

ESTUDO ADICIONAL
COMUNHÃO E RELACIONAMENTO
CRESCENDOEMCRISTO.ORG (estudo da semana 4)
Sábado:
Domingo:
Segunda-feira: Os ministérios e as atividades da igreja local (página 98)
Terça-feira:
Quarta-feira:
Quinta-feira:
Sexta-feira:
MISSÃO
Ore todos os dias pelos amigos e familiares que você deseja ver em seu batismo.
Compartilhe este estudo bíblico com eles para que um dia também tomem a
decisão por Jesus e pelo batismo.

Amigos

Pedidos de oração

Em querovidaesaude.com e revistavidaesaude.com.br você
encontra mais conteúdos para aprender como cuidar melhor
de seu corpo e de sua mente.
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ESTUDO 17

ão
uç
assista a introd

Jesus e a

missão da igreja

Q

missão. Viver sem uma missão é como caminhar sem rumo. Acima de
tantos objetivos nobres, que têm sua razão de existir, há uma missão que
vale a pena o investimento de todos os nossos recursos: a salvação de pessoas.
injustiça. Essa missão é uma tarefa de grande responsabilidade entregue por
reino de Deus devem sair em busca de novas pessoas, ensinando-as sobre o
Recebemos de Cristo a maravilhosa promessa de que Ele vai à nossa frente.

Sua vez de procurar: Lucas 5:1 a 11. Leia a história da pesca maravilhosa.
Alguns dos discípulos de Jesus eram pescadores. Homens simples,
mas acostumados à dura atividade do mar. A pesca também era seu meio
família. Naquele dia, além do cuidado do Pai para com eles, Cristo queria lhes
ensinar uma lição mais profunda. Os discípulos não haviam conseguido nada,
mas Jesus disse a Pedro que voltasse e lançasse as redes novamente. Talvez
Pedro tivesse respirado fundo e pensando consigo mesmo: “O que esse

Diante do maravilhoso milagre, restou a esse discípulo se prostrar aos pés de
Qual foi o convite de Jesus a Pedro que também é feito a você hoje?

ESTUDO BÍBLICO

1.
tanto em
.”
em nome de Cristo.”
2. Qual é a maior alegria de um servo de Deus? 3 João 4

3.

4. Como nossa vida pode ser um testemunho ao mundo? João 13:34 e 35

5. Por que devemos testemunhar? 2 Coríntios 5:17 e 20

6.

7. Como testemunhar aos que não conhecem Jesus? Colossenses 4:2, 5 e 6

Pontos a considerar
• Forme uma dupla missionária com seu instrutor bíblico e juntos orem pela
salvação de cinco amigos.
• Ofereça ajuda a essas pessoas.
• Ore com esses cinco amigos e compartilhe com eles uma revista ou um
livro sobre Deus. Acesse: livro.esperanca.com.br
• Compartilhe este curso bíblico: “Jesus, Restaurador da Vida”.

Clique no player abaixo e assista a recapitulação e compromisso

Compromisso de fé: Entendi que a maior alegria de Deus é saber que
pessoas a Ele.
Nome:

Data:

JESUS | RESTAURADOR DA VIDA

ATIVIDADES ADICIONAIS
Escreva e compartilhe seu testemunho de vida, que pode ser dividido em
quatro partes:

• Lição de vida: A diferença que Jesus faz em minha vida a cada dia.

COMUNHÃO E RELACIONAMENTO
CRESCENDOEMCRISTO.ORG (estudo da semana 5)
Sábado: Por que ser mordomo de Deus (página 105)
Domingo: Administração e missão da igreja (página 106)
Segunda-feira: Dízimos: base bíblica e aspectos práticos (página 107)
Terça-feira:
Quarta-feira: Ofertas regulares e proporcionais (página 109)
Quinta-feira: Fidelidade na prática (página 110)
Sexta-feira:
MISSÃO
Ore todos os dias pelos amigos e familiares que você deseja ver em seu
batismo. Compartilhe este estudo bíblico com eles para que um dia também
tomem a decisão por Jesus e pelo batismo.
Amigos

Pedidos de oração

CONHEÇA OS ARTIGOS DO SITE esperanca.com.br
Ore com os cinco amigos que você deseja evangelizar, compartilhe uma
revista ou um livro com eles. Veja algumas opções em livro.esperanca.com.br
Existe oportunidade para todos se envolverem na missão,
independentemente da idade.
No Clube de Desbravadores, os meninos e meninas de 10 a
15 anos podem participar de atividades missionárias, físicas e
sociais. Descubra como fazer parte em adv.st/osdesbravadores
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ESTUDO 18

ão
uç
assista a introd

JESUS E O

dom de profecia
Q

de pessoas acreditam que o destino está escrito nas estrelas e até recorrem a
a Bíblia é clara: o futuro pertence a Deus. Como todo-poderoso e onisciente
Deus do Universo, Ele conhece o futuro e somente Ele pode revelá-lo. Para
o tempo presente, Deus tem mensagens proféticas seguras para nos guiar,
assim como no passado. Para nos ajudar a saber em quem acreditar, a Bíblia
estudar sobre o dom de profecia.

Sua vez de procurar: Lucas 20:9 a 18. Leia “A parábola dos lavradores maus”.

a vaidade do conhecimento dava a esses homens uma falsa sensação de
autoridade. Os doutores da lei se sentiam donos de Deus. Consideravamse os únicos capazes de entender e ensinar a verdade revelada. Contudo,
muitas vezes eles se negavam a repartir essa verdade com o povo comum.
Desprezaram a mensagem dos profetas que Deus havia enviado, os servos
Por que muitos rejeitam os mensageiros de Deus?

JESUS | RESTAURADOR DA VIDA

1.

2.
Revela o que vai fazer aos profetas

Age de surpresa

3.
4. Qual o propósito de Deus ao chamar os profetas? Oseias 12:13
5. Quais são as duas características da igreja verdadeira? Apocalipse 12:17

6. O que é o testemunho de Jesus? Apocalipse 19:10

7. Um dos dons espirituais é o dom de profecia. Leia Efésios 4:8 a 16 e responda:
a) O que Ele concedeu aos homens? v. 8:
b) Quem escolhe os profetas? v.11:
c) Para que é dado o dom de profecia? v.12 a 14:
d) De que modo a verdade e o crescimento devem ocorrer? v.15 e 16:
8.

9. Quais são as características de um profeta verdadeiro?
a) 1a característica (1João 4:1 e 2) –
b) 2a
c) 3a característica (Isaías 8:19 e 20) –
d) 4a
10. Deus também chamou mulheres para serem profetisas?
a) Juízes 4:4 –
b) Lucas 2:36 –
11.

Clique no player abaixo e assista a recapitulação e compromisso

Compromisso de fé: Creio que Deus enviou profetas ao longo dos
mediante os profetas verdadeiros como vinda de Deus.
Nome:

Data:

ESTUDO BÍBLICO

ESTUDO ADICIONAL
Por que a Igreja Adventista do Sétimo Dia aceita a manifestação do dom
de profecia em Ellen G. White?
Ellen White passou em todos os testes que provam a veracidade de um profeta:
Em seu ministério, Ellen White exaltou Jesus Cristo como
lugar, ressuscitou, intercede por nós e em breve voltará.
Isaías 8:20: Ela escreveu mais de 100 mil páginas, sendo uma das autoras mais
despertando o interesse dos leitores para a Palavra de Deus.
Mateus 7:20: Em seu longo ministério (de 1844 a 1915), ela produziu frutos
de um cristianismo autêntico e verdadeiro, o que foi reconhecido tanto pela
igreja quanto pela sociedade.
Daniel 10:16 e 17: Assim como acontecia com os profetas bíblicos, Ellen

médicos que comprovaram a veracidade dos fatos.
Deuteronômio 18:22: Ellen White fez várias profecias. Todas se cumpriram
conforme o que ela anunciou, entre elas, a ascensão americana.
Por diversas vezes, a sociedade reconheceu o valor espiritual e moral
apontado por Ellen White. Em 1878, o livro American Biographical History of
Eminent and Self-Made Men of the State of Michigan
pessoais são de molde a granjear a mais viva amizade de todos aqueles
sinceridade.” No ano de 2014, a Smithsonian Magazine listou Ellen White
entre os 100 americanos mais importantes de todos os tempos, ao lado de
Luther King e Thomas Jefferson.
COMUNHÃO E RELACIONAMENTO
CRESCENDOEMCRISTO.ORG (estudo da semana 6)
Sábado: Filhos do Rei (página 113)
Domingo: Dez princípios eternos (página 114)
Segunda-feira:
Terça-feira:
Quarta-feira: Pureza e integridade (página 117)
Quinta-feira: Novos problemas (página 118)
Sexta-feira:
MISSÃO
Ore todos os dias pelos amigos e familiares que você deseja ver em seu
batismo. Compartilhe este estudo bíblico com eles para que também tomem
a decisão por Jesus e pelo batismo.
Amigos

Pedidos de oração
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JESUS E O

Espírito Santo
A

Jesus subiu ao Céu para continuar a obra de redenção pelos seres
humanos. Quando nossos pecados são confessados a Deus e pedimos

subisse ao Céu para interceder por nós junto ao Pai. Jesus, contudo, assegurou

Sua vez de procurar: João 14:16 a 31. Leia o texto “Jesus promete o
Enquanto esteve na Terra, Jesus restaurou a saúde de pessoas enfermas,
apresentou a verdade restaurada. Os discípulos passaram a depender
dessa verdade. Quando aprendemos a viver na verdade, nada mais nos
satisfaz. E a verdade não é uma coisa abstrata; ela é uma pessoa: Jesus
Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus nunca nos abandona.
acompanhar em todos os momentos e guiar a toda a Verdade.

ESTUDO BÍBLICO

1.
Como isso se cumpriu? Atos 2:1 a 4

2. Quais os principais resultados do Pentecostes para a igreja apostólica? Atos 2:38

3.

4.

5.
b) Ezequiel 36:26 e 27 –
c) Romanos 8:26 e 27 –
d) 1 Coríntios 12:7 e 11 –
e) Gálatas 5:22 e 23 –
6.

7.

8.

Clique no player abaixo e assista a recapitulação e compromisso

Compromisso de fé:
direção às melhores escolhas. Portanto, quero permitir que Ele produza
pessoas a conhecer Jesus.
Nome:

Data:

JESUS | RESTAURADOR DA VIDA

ESTUDO ADICIONAL
O verdadeiro dom de línguas
Verdadeiro

Falso

Atos 2:4: É concedido pelo Espírito

É inventado por seres humanos

Atos 2:5 e 6: Línguas reais

Línguas misteriosas

Atos 2:6 a 8: É compreensível

Ninguém entende
Não oferece nenhum benefício

proveitoso
Causa confusão
1 Coríntios 14:27 e 28: É interpretado

É falado sem intérprete

1 Coríntios 14:27 e 30: Cada um fala
na sua vez

Todos falam ao mesmo tempo

1 Coríntios 14:40: É decente e
ordeiro

É irreverente e desordenado

1 Coríntios 14:22: É um sinal para
os incrédulos

É um sinal para os crentes

1 Coríntios 12:27: É um dom concedido a algumas pessoas

É um sinal do recebimento do

COMUNHÃO E RELACIONAMENTO
CRESCENDOEMCRISTO.ORG (estudo da semana 7)
Sábado: Novo nascimento: mudança de ideologias e práticas (página 121)
Domingo:
Segunda-feira:
Terça-feira: Cosmovisão cristã adventista (página 124)
Quarta-feira: Crer também é pensar (página 125)
Quinta-feira: Guardando as “entradas da alma” (página 126)
Sexta-feira: Visão adventista (página 127)
MISSÃO
Ore todos os dias pelos amigos e familiares que você deseja ver em seu batismo.
Compartilhe este estudo bíblico com eles para que também tomem a decisão
por Jesus e pelo batismo.
Amigos

Pedidos de oração
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JESUS E A

Nova Terra
Q

ir para lá? O Céu é um lugar real onde tudo é perfeito, onde não há morte
nem dor e, em vez disso, é onde há vida, saúde, paz, muito conhecimento
e realização. Não há linguagem humana capaz de descrever a grandiosidade
que essa recompensa se resume a uma casa no alto do colina, a uma cidade
com ruas de ouro ou ao reencontro com os amados que hoje descansam no
consequência natural da presença Dele. Esta é a promessa de Jesus: “Voltarei e
Neste estudo, vamos entender melhor o que a Bíblia diz sobre a nova Terra.

Sua vez de procurar: João 14:1 a 3. Leia o episódio em que Jesus
conforta os discípulos.

a promessa maravilhosa de que voltaria e os levaria para morar com Ele.

JESUS | RESTAURADOR DA VIDA

1. O que a Bíbliz diz sobre a vida futura? 2 Pedro 3:13

2.
3. Para onde os salvos serão levados por ocasião da volta de Jesus e quanto tempo
permanecerão lá? Apocalipse 20:6

4. O que vai acontecer no Céu durante os mil anos? Apocalipse 20:4

5. O que vai acontecer na Terra durante os mil anos? Apocalipse 20:1 a 3 e 5

6.

7. Quem sofrerá a segunda morte? Apocalipse 20:14 e 15

8. Quem viverá a eternidade com Cristo? Apocalipse 22:12 a 14

9. O que os salvos farão na nova Terra? Isaías 65:21

10.

Que áreas da minha vida precisam ser preenchidas pelo desejo de ir para o Céu?

Clique no player abaixo e assista a recapitulação e compromisso

Compromisso de fé: Quero me preparar todos os dias para viver na nova Terra.
Nome:

Data:

