
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 
ETVIWIRXSY�E�EREPSKME�HE�TSVXE�IWXVIMXE��7IY�TʱFPMGS�IWXEZE�EGSWXYQEHS�
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 
IRWMRSY�UYI�TEWWEV�TIPE�TSVXE�IWXVIMXE�WMKRMƼGEZE�HIM\EV�TEVE� XVʛW�S�UYI�
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 
GSQYRLʝS�GSQ�7IY�TSZS�

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?

NYRGE� S� TPERIXE� 8IVVE� XIZI� XERXSW� LEFMXERXIW� GSQS� EKSVE�� FMPLʮIW� HI�
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 
TSVUYI�IWXʝS�EPM�I�GSQS�HIWIQTIRLEV�WYEW�JYRʡʮIW��8SHSW�XVEFEPLEQ�NYRXSW�
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.
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https://vimeo.com/520688116


JESUS | RESTAURADOR DA VIDA

1.�5YIQ�JYRHSY�E�MKVINE#�1EXIYW�������E���
 Cristo   Pedro   João

2.�7SFVI�UYEP�JYRHEQIRXS�E�MKVINE�JSM�IHMƼGEHE#�)JʣWMSW������I���
 A razão   Cristo   A tradição

3. 4EVE�UYI�(IYW�IWGSPLIY�7IY�TSZS#���4IHVS����

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. 5YEMW�HIZIQ�WIV�EW�UYEPMƼGEʡʮIW�HSW�PʧHIVIW�HI�MKVINE#���8MQʬXIS�����E���

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

8.�5YEP�ʣ�E�QMWWʝS�HE�MKVINE#�1EXIYW�������E���

Converse com seu instrutor bíblico

Qual foi a principal lição que você aprendeu neste estudo? Alguma parte não 
ƼGSY�GPEVE#

Características da igreja do “Deus vivo”
ƍ�'Vʤ�RS�7IRLSV�.IWYW��%XSW�������I����
• 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).
ƍ�'YQTVI�E�KVERHI�GSQMWWʝS�HIM\EHE�TSV�.IWYW��1EXIYW��������������E����

Por que a igreja é importante tanto para você como para as pessoas que 
RʝS�GSRLIGIQ�.IWYW#
 
 
 

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:  

Clique no player abaixo e assista a recapitulação e compromisso

https://vimeo.com/520688263


ESTUDO BÍBLICO

ESTUDO ADICIONAL

COMUNHÃO

Dia Para meditar O que Deus fala no texto? Qual é minha resposta?
1 Efésios 1
2 Efésios 2
3 Efésios 3
4 Efésios 4
5 Efésios 5
6 Efésios 6
7 Hebreus 11

��7YKIWXʝS�HI�XI\XSW�TEVE�WYE�PIMXYVE�I�VIƽI\ʝS�EXʣ�S�TVʬ\MQS�IWXYHS��SVI�ERXIW�HI�PIV�I�QIHMXEV�

RELACIONAMENTO
%W�YRMHEHIW�HE�)WGSPE�7EFEXMRE�I�SW�TIUYIRSW�KVYTSW�WʝS�RʱGPISW�QIRSVIW�
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:
ƈ3�)WTʧVMXS�HS�7IRLSV�IWXʛ�WSFVI�1MQ��TSMW�)PI�1I�YRKMY�TEVE�IZERKIPM^EV�SW�
TSFVIW��IRZMSY�1I�TEVE�TVSGPEQEV�PMFIVXEʡʝS�ESW�GEXMZSW�I�VIWXEYVEʡʝS�HE�ZMWXE�
ESW�GIKSW��TEVE�TʭV�IQ�PMFIVHEHI�SW�STVMQMHSW��I�TVSGPEQEV�S�ERS�EGIMXʛZIP�HS�
7IRLSVƉ��0YGEW������I����

Amigos Pedidos de oração

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


