
Discipulado Adolescente  

Um programa de discipulado simples e  pratico desenvolvido para o uso de jovens lideres, fazendo 
discipulado com adolescentes.  
Modelado pelo estudo feito por Palavra da Vida, EUA. 
Maior parte do material é do curso de discipulado escrito por Kimberly Ann Yoder  e usado na igreja. 

========================================================  
Modelo: (explicação dos capítulos, divisões, símbolos) 
 Cada Capitulo tem 7 divisões,  que são: 

 ESCUTE! Uma introdução ao assunto, que chama atenção e cria interesse. 
  

   APRENDA !   Palavras chaves que precisam entender do assunto. 

 PROCURE!   Um ou dois versículos chaves que precisam ser estudado e memorizado. 

    ACELERA ! Uma “atividade” manual para estimular  
             a aprendizagem e entendimento do assunto. 

  VIVA !   A parte onde eles começam a aplicar o que tem aprendido na vida deles 
    Ou seja, aprendendo “sabedoria”, botando conhecimento na pratica. 

TEM QUE SABER! Uma ou duas coisas importantes que eles precisam lembrar. 

 AMAI A VERDADE! A parte quando o líder (com o livro) da “dever de casa” para verificar 
    que o discipulado realmente muda de comportamento baseado no que 
aprendeu.  

Capítulo:     Assuntos   Titulo do capitulo: 
     1-       Salvação   O Que É A Resposta? 
     2-           Seu testemunho  Se Souber, que Diga 
     3-           Segurança eterna    Uma Vez, Sempre 
     4-          Tem Tempo A SOS com Deus?   Tem Leite? 
     5-          Alvos para com a Vida.  Atire na Mosca 
     6-          Resolver o pecado:  Tem Solução?  
     7.          Prestar Contas    Pessoa a Pessoa 
     8-         Oração   Que tal esta coisa chamada Oração? 
     9-         Amar os Outros   Tenho que amar a QUEM? 
    10-        A Igreja   A Igreja, é necessário? 
    11-        Dons    Dons 
    12-       mordomia   Pode Bancar com isto! 
    13-       Servir 
    14-       Pureza     Veneno no Corpo 
    15-       Tentação 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  



1-  O QUE É SUA RESPOSTA? 

 ESCUTE:!  

Quem é bom? Alguns respondem: “Eu sou” mas Deus diz ninguém é bom (rom 3:10).  
Quem tem pecado?  Alguns diriam so aqueles que tem feito coisas realmente muito mal como assassino, 
mas Deus diz, todos temos pecado (Rom 3:23)  
Qual a penalidade para com o pecado? “certamente um Deus amoroso não mandaria ninguém para o 
inferno” e’ como  alguns responder am. A verdade e’ o contrario- como diz Deus “o salario do pecado e’ a 
morte” (Rom. 6:23)   A penalidade para com o pecado e’ a morte e separação eterna de Deus. 

Jesus Cristo veio para esta terra para pagar o preço do seu pecado. Ele viveu uma vida sem pecado, morreu 
uma morte de agonia, e foi enterrado e ressuscitou o Terceira dia para nossa salvação. Por causa disto lemos 
em Romanos 10:13 “para todos que chamam no nome dele serão salvos”   Tem botado sua fé’ em Cristo 
como Salvador?  tem chamado o nome de Cristo? Qual e’ a sua resposta? 

 APRENDA !  

O PECADO a falta de conformidade pra, ou transgressão contra, a lei de Deus 
O EVANGELHO: As boas novas de que Jesus Cristo morreu para nossos pecados,.  

 PROCURE!  
I Coríntios 5:3 

 ACELERA !  
verdadeira ou falsa? 
1- _____ Todos homens são basicamente bons 
2- _____ A palavra “evangelho” significa “maravilhoso” 
3- _____ A pessoa que faz o que sabe ser certo vai ir pro céu. 
4- _____ Deus entende que o homem e’ simplesmente “ser humano” e não vai 
 ele ficar responsável no final por suas ações… 
5- ____  Cristo morreu para seus pecados e os pecados do mundo inteiro 
6- _____ Somente os que cometam pecados grandes vão pro inferno (como assassino, etc.) 
7- _____ todos que não aceitam Cristo como Salvador vão pro inferno, incluindo os índios selvagens 
8- _____ Deus demonstrou seu amor para conosco em mandar Jesus morrer na cruz pra nos. 
9- _____  Todos homens nasceram pecadores e rebeldes contra deus  
10- ____ Nenhum homem tem chegado ao padrão de perfeição de Deus. 



 VIVA !  

As BOAS NOTICIAS!  Mesmo que sou pecador, Deus mandou Jesus morrer na cruz para você (Rom 5:8). 
Deus diz que quando você confessa que e’ pecador (“Rom 3:23) e Crê que Jesus morreu e ressuscitou de 
novo (I Cor. 15:3) e aceita Ele como Salvador (Rom 10:13) você vai ser salvo. Acredite a palavra de Deus e 
creia na promessa dEle para sua salvação-   
AGORA. 
Se você gostaria de aceitar Jesus Cristo como Salvador, aqui tem uma possível oração que pode fazer no 
seu coração:  

 Querido Jesus, sei que sou pecador e sei que o penalte do pecado e’ separação eternal de Deus no 
inferno. Creio que Jesus Cristo morreu na cruz para mim e que Ele foi sepultado e ressuscitou. Estou 
pedindo que Jesus me perdoe dos meus pecados, e que sejá meu Salvador, e me fazer um filho de Deus 
verdadeiro. obrigado por me salvar, Amem.    

Se você orou essa oração, pra receber Jesus Cristo como Salvador, fale com o lider da sua mocidade logo 
mais…. 
Respostas pra Vida:  I Cor. 15:3  Quem morreu para meu pecado? 

 TEM QUE SABER:!  

A Bíblia nos da as respostas de Deus para as perguntas humanas mais difíceis. 
Esta semana, tente: ganhar outra pessoa para Cristo….  

 AMAI a VERDADE!  

1- O que precisa ser feito para entrar no reino de Deus?  Joao 3:3 
2- O que tinha que fazer as pessoas mordidas por cobras?  Números 21:4 
3- Como Jesus foi “Levantado como o serpente” no deserto?  Joao 3:14 
4- Deus amou ao mundo tanto que fez que?  Joao 3:16 
5- Porque e’ que deus mandou seu filho pro mundo?  Joao 3:17 
6- Quem esta’ condenado? Quem não esta condenado?  Joao 3:18 

================= n 

2-   SE SOUBER, QUE DIGA! 



 ESCUTE!  

Você já’ teve ocasião que sabia a resposta certa, mais não falou?  a professora Dona SabeTudo na classe de 
biologia, faz uma pergunta sobre um termo cientifico, (não  pra você, mais pra outro) e você sabe a resposta 
e a outra pessoa não… Não e’ difícil o NÃO falar a resposta certa? Já’ aconteceu que mesmo que não 
deveria falar, você falou mesmo? (não esperou sua vez?)  Ela da carão, a classe fica rindo, mais você se 
sente bom por falar a coisa certa. Não e’? 
Mais importante do que saber a resposta certa para a pergunta na escola, são as perguntas tais como: 
“Posso realmente conhecer a Deus”?  “Deus realmente pode ME amar?”,  As respostas destas perguntas 
podem ser dadas por você por meio de um TESTEMUNHO pessoal. Quando você realmente conhece 
Cristo como seu Salvador você quer compartilhar com outros.  dar um testemunho e’ nada mais do que 
compartilhar pra outros o que Cristo fez para você. (I Joao 4:14). Não e’ sua responsabilidade converter 
eles (isso e’ o trabalho do Espirito santo)  Sua responsabilidade e’ simplesmente comunicar que Cristo fez 
para você. Quando se trata de você contar pra outros o que Cristo fez para você, e’ tão difícil dizer não.. que 
faca! 

 APRENDA !  

TESTEMUNHO;  A declarar de eventos experimentados por um individual 
FE:  Confiando, crendo em Deus e sua palavra, tendo confiança nas coisas não vistas. 
REDIMIR:  Pagar preço, comprar de volta, liberar de um debito 

 PROCURE!  

Salmo  107:2 

 ACELERA !  

(Marcos 5:18-19, 2 Tim. 1:8;  Atos  1:8;  I Pedro 3:15) 
Meu Testemunho--  como preparar: 

Razoes para ele 
 1- Da uma coisa falar se alguém de repente pergunta você sobre sua salvação, etc. 
 2- Da tempo antemão para pensar e orar do que vai falar 
 3- Ajuda você não sair do assunto quando esteja falando 

Coisas incluir: 
 1- Um resumo BREVE da sua vida ANTES sua salvação 
 2- Como ser um crente verdadeiro 
 3- O que e’ o proposito da sua vida após a sua salvação? 
 4- Um versículo solido provando que você e’ salvo 
Nome ______________________ 

Porque eu recebi Jesus Cristo com o Salvador pessoal? 

Como recebi Cristo (incluindo as circunstancias que me levou tomar essa decisão) 



Desde receber cristo- minha vida mudou como? 

Após receber Cristo, minha vida mudou como? 

Um versículo para como eu uso pra provar minha  salvação: 

 VIVA !  

E agora? Se você conhece Cristo como Salvador, vai querer dizer-o aos outros.  
cada vez que tem oportunidade. Por que não, quando acordar amanha, dedicar-se ao Senhor e estar pronto 
“dizer-o” para quem Deus te dar oportunidade. Você vai se surpreender, quantas oportunidades deus pode te 
providenciar. .  

Você esta’ pronto?  você vai se preparar ou preferia errar na apresentação?  Com quem você poderia 
compartilhar seu testemunho esta semana? 
 Respostas pra vida:   Salmo 107:2   um crente deveria estar pronto compartilhar o que deus tem 
feito para ele? 

 TEM QUE SABER!  

Tenta isto esta semana:  Compartilha seu testemunho com um amigo descrente, conhecido ou ainda melhor, 
parente. De seu testemunho, incluindo o plano de salvação, e convida Jesus Cristo ser testemunho pessoal. 
“A pessoa com que eu vou falar e’ ______________________ “ 

 AMAI A VERDADE!  

Toma tempo para compartilhar seu testemunho com outros esta semana, e depois pergunta as seguintes 
perguntas:  
1- Com quem você compartilhou? 
2- o que foi a resposta daquela pessoa? 
3- O que você vai mudar a próxima vez que tentar? 

===============================================   

3- Uma Vez, SEMPRE 

 ESCUTE!  



Se lembra aquele presente especial que aquela pessoa especial te deu? Você guardou para muito tempo, e 
um dia procurou- e cadê? Ate’ chegou limpar seu quarto (achou 583 coisas que pensou que não tinha mais, 
viu que a cor do seu piso realmente era vermelha , mais quase matou sua mãe de coração quando ela viu o 
quarto arrumado)… Voltando para o assunto: Limpou seu quanto, mas, em toda a procura não achou em 
canto nenhum. COMO E” que perdeu uma coisa tão  preciosa?  Que besteira.  

Pergunta:  Qual e’ o presente que você recebeu que e’ de mais valor do que TODAS essas coisas?   

Talvez tem pensado como eu; “Não sei, estou confuso…. Entendo que Deus e’ Deus, Ele pode fazer o que 
parece impossível para mim. 
Deus e’ santo, perfeito, entendo. Ele não tem pecado. Não pode deixar o pecado entrar no Céu. 
Sim, Ele me perdoou quando me salvou! Que coisa incrível, não merecida! Vida com Ele no céu. 
Mais tenho umas duvidas, ok?? Quase em toda igrejá que tenho conhecimento eles ensinam que podemos 
perder a salvação!  afinal, mesmo que sou salvo, NINGUEM tem que me ensinar que ainda sou pecador. 
Puxa, gostaria NÃO pecar mais mesmo assim, quando eu tento, não passa UM dia que não fico chateado 
com meus pais, ou que não penso coisas que não deveria pecar. A tentação para colar na prova, mentir, fico 
desesperado- acho que não tem solução-” 
e AI que vem minhas duvidas? 
Se Deus e’ santo, e eu peco, como e’ que “fico salvo”? O que e’ que a bíblia ensina sobre isso? 

 APRENDA !  

Segurança Eterna:  Uma vez salvo, sempre salvo- Não pode perder a salvação, apesar de ser pecador. 

 PROCURE:!  

algumas provas: Joao 3:16;  Joao 10:27-29; I Pedro 1:3- 6 

 ACELERA !  
(botar um circo ao redor da escolha certa), e ou preencher as lacunas onde tem: 
De acordo com: 
1-  Joao 10: 28  Quem é que pode tirar você da Mao de Deus (vida eternal)?  A- Sua mãe   

        B- O diabo   
               C-  Seu pastor   
                       D- Você mesmo  
                       E- Ninguém 

2- Joao 3:16  O que você recebe?    A. Vida Eterna 
B. Um Certificado  
D. Um parabéns do pastor 

E Para quanto tempo e’ “eternidade”? A. Até você peca, ai perde 
     B. Para sempre, sem fim 
     C.  Até o final desde mundo 

3- Romanos 8:1  Quanta condenação vai sofrer o crente verdadeiro?   
A. Depende de que tipo de pecado 

    B-  Tem que pagar pelos pecados não perdoados 
    C-  Nenhuma nunca. 
4- I Pedro 1: 4 diz que temos uma herança (vida eternal) reservada no céu… quais as palavras descritas que 
se usa para descrever tal herança?    A. Incorruptível 
      B. Sem Macula 



      C.  Imarcescível 
      D. Reservada no Céu 
      E. Todos as acimas 
e no versículo 5, o que e’ que guarda isso pra nos? (dica, não e’ nossas obras)- o ______________ de Deus 
5- Efésios 2:8-9 Quantas coisas podemos fazer para ser ou permanecer salvo? ____________________-  

 VIVA !  

Se não podemos perder a salvação, não temos que ter MEDO (Como diz a palavra de Deus, Ele não tem 
nos dado o espirito de MEDO…)  Podemos ter PAZ, relaxar, não ficar nervoso. 
POREM, na vida, isto traz um perigo grande, um pensamento perigosíssimo gerado na nossa mente 
pecaminosa: 
RESPOSTA PARA VIDA: 
SE estou salvo, para sempre, então posso fazer O QUE QUISER, pois não vou perder a salvação… não e’? 
DUAS RESPOSTAS 
1-  Mesmo que somos salvo para sempre, ainda continuamos pecadores e temos que arrepender dos 
pecados que cometemos diariamente:   
Sem arrependimento, Deus não vai perdoar.  Arrependimento significa que não queremos voltar pra os 
mesmos erros, realmente queremos fazer o que e’ certo. Jesus falou “quem me ama, obedece meus 
mandamentos. “  
2- segunda resposta- sim, pode e ainda vai pecar, porem, não e’ “de graça” não!  ainda somos responsáveis 
para nossos pecados, e vai sofrer as circunstancias 
LEIA com cuidado, OS SEGUINTES: 
prov. 5:11-  Deus da doenças para quem não obedece, algumas doenças como AIDs que acaba com o corpo 
e traz multo sofrimento 
Gal 6:7   vai ceifar o que semear-  você rebelde? vai ter filhos rebeldes, Casamento não vai dar certo. 
Trabalho - vai ter muitos problemas, ainda pior, perder a benção de Deus em que você esta tentando fazer 
Tiago 4:6  para o orgulhoso (vou fazer o que eu quero fazer)  DEUS mesmo vai trabalhar CONTRA o que 
você tenta fazer na e com sua vida. 
Hebreus 10: 26 e especialmente 31   Acha que Deus não importa? pense melhor 
I Joao 3:9 e I Joao 5:18  O verbo NÃO PECA esta’ em tenso de verbo que significa “não continua 
continuando fazendo a mesma coisa”. Isto claramente significa que aquela pessoa que continua fazendo o 
mesmo pecado de proposito, PROVAVELMENTE nem e’ salvo- esta se enganando a se mesmo. 

 TEM QUE SABER!  

1- SALVACAO e’ para sempre 
2- ARREPENDIMENTO: significa uma mudança de direção- pois não queremos mais ir na direção 
antiga… 

 AMAI A VERDADE!  
Agora então- se você ama a Deus, ama a palavra de Deus 
Se ama a palavra de Deus aceita o que ela fala. 
Se você crê o que a palavra de Deus realmente diz sobre a salvação ser para sempre, em vez de servir a 
Satanás, vai querer servir a DEUS e não pecar. 
Quem e’ o seu dono? 
Como você esta’ agindo, sendo que DEUS TE DEU tão grande salvação?? 
Vive para Ele. Ele tem feito grande coisa para você em te salvar 



===========================  

4-  Tem Leite?   

 ESCUTE!  

Uma propaganda famosa norte-Americana:  “TEM LEITE?”  dedicado a encorajar todos beber mais leite. 
Com esta propaganda todos incluindo astros beber mais leite, incluindo supermodelos, astros, atletas, 
estudantes, etc. Se quiser ter saúde (comunicou) precisa leite. Se quiser ser forte, bebe leite. Se quiser ficar 
famoso? bebe leite…  
Com certeza, e’ importante cuidar do seu corpo.  Porem e’ extremamente importante também cuidar da sua 
saúde espiritual…  Talvez uma frase de três palavras para ajudar você lembrar disto e’ Tempo A Sós. E’ 
importante que você programa a leitura Bíblica todo dia, come Começando em Joao,  orando …. A Palavra 



de Deus se compara com leite que você deveria desejar (I Pedro 2:2)  A palavra de Deus e’ fonte de 
nutrição espiritual e crescimento para crentes. Se você deseja ser espiritualmente forte e saudável tem que 
gastar tempo todo dia na palavra de Deus.  Não deixa passar mais um dia sem se perguntar  
Tem Tempo a Sós?? 

 APRENDA !  

SINCEIRO:  não misturado, não adulterado, puro 
COMUNIAO:  Comunicar intimamente um com os outros 

 PROCURE!  

Leia I Pedro 2:2 

 ACELERA !  

I Pedro 2:1-2 
1  Como o nenê precisa de ___________ para crescer, nós precisamos da ___________  para crescer.  
2  Como o nenê ____________  este ____________ (na frase numero um), nos precisamos ____________ 
a ___________________ mencionado também acima. 
3- procure a palavra “deseja” no dicionário e comenta como se aplica para nosso tempo a SOS com Deus: 

Teste sobre “tempo a sós ”, marcam uma das respostas 
1- Tempo a Sós com Deus significa 
 ___   Sentar sozinho e meditar 
 ___  Alguma coisa que teus pais peçam sempre 
 ___  O tempo gasto em comunhão com Deus usando oração e leitura Bíblica diária 
  
2-  Tempo a Sós diário e’ parte essencial da vida de crentes 
 ___  Só para as pessoas muito espirituais como pastores, missionários, e evangelistas 
 ___  Somente para moças 
 ___  Somente para pessoas nos dias de Jesus 
 ___  Somente para… todos!  Todo crente precisa de ler e se “alimentar” da palavra de Deus 
         (veja Jeremias 15:16) 

3-  Eu leio uma historia espiritual interessante todos os dias 
 ___  Eu não tenho que ler minha Bíblia 
 ___  Ainda deveria ler a Bíblia. Historias com ênfase espiritual são interessantes e ajudantes mas 
eles não podem cumprir o que a palavra de Deus cumpre. Quando Deus diz “que você cresça” (I Ped. 2:2)  
Ele estava dizendo que cresça pela leite sincera da Palavra de Deus.  
 ___  eu lembre ate’  historia que li a semana passada 
 ___  Uso meu cérebro demais na  escola 

4. Usando o diário de oração e’ 
 ___ alguma coisa que mulheres idosas fazem 
 ___  gasto de tempo 
 ___  uma maneira de orar especificamente para necessidades e fazer oração regular como também  
        marcar respostas de oração 



 ___  e’ mencionado no livro velho de Habacuque 
5. Os crentes na Bereia  
 ___ foram mais nobres porque estudaram as escrituras diariamente  (Atos 17:11) 
 ___ Moram ao sul da gente 
 ___  Criaram abelhas 
 ___  Começaram a primeira banda crista chamada banda bereiana 

 VIVA !  
Você esta’ espiritualmente “morto”, “doente” ou “saudável”?  O que  faz fala mais alto do que você fala. 
Seu relacionamento com Cristo e a palavra dEle revela sua condição verdadeira espiritual.  E’ simples.  A 
resposta e’ “sim” ou “não” a pergunta simples” Você tem um tempo a sós com Deus”? O que e’ a sua 
resposta?     
AGORA 
Talvez você tem ouvido:  “A Bíblia guardara você do pecado, ou o pecado afastara você da Bíblia”. Qual e’ 
verdade na sua vida?  Decide agora que a Bíblia vai te guardar do pecado em ler ela todo dia. 
RESPOSTA pra Vida   I Ped 2:2  O que e’ que deveria deseja todo crente? ______________________ 

 TEM QUE SABER!  

Nosso tempo a sós com Deus e’ comunhão com Deus!  Tente esta semana- se não tem feito antes, planeja 
10 minutos por dia só’ para começar- e’ fácil, e’ importante, e’ necessário, e’ urgente.  
Toma serio seu estudo da palavra de Deus em compartilhar ele com um crente novo.   

 AMAI A VERDADE!  

Quando você pensa em ter um tempo a sós com Deus, talvez pesa só’ em ler a Bíblia e orando. Fazemos 
isto não somente para cumprir uma tarefa mais para ter comunhão com deus mesmo 
recomendamos três perguntas: 
-  O que DIZ ? 
-  O que significa  ? 
-  O  que eu deveria fazer  ? 
Assim você esta’ comunicando com Deus e ele contigo. Tem que planejar onde vai ter, quando vai ter, 
quanto tempo você quer usar… no inicio, não muito. Responde estas perguntas: 
 - Que horas (do dia) e’ melhor para você gastar tempo com Deus?  Salmo 16:7; Salmo 143: 6-8; 
Salmo 1:1-3;  Salmo 88:1-2 
 -  Quão a frequência que deveria ter tempo a sós com Deus?  salmo 88:9;  2 Cor 6:16;  
 -  Qual a hora do dia que e’ melhor para mim?  Quanto tempo preciso?  O que vou ler na Bíblia?  
para quem eu deveria orar? 
========================  



5- ATIRE, NA MOSCA. 

 ESCUTE!  

Você já’  atirou uma espigada? ou uma flecha? não e’ tão fácil quanto parece!  Já’ viu a competição 
olimpíada que usa esqui na neve combinado atirar espigadas? A pessoa tem que andar longe na neve 
encima de esqui, (que e’ exercício grande) e chegar em alvos para atirar. mesmo bem cansados. e ver quem 
acerta mais perto “na mosca”. (o centro do alvo).  E’ assim a vida crista, de fato. Paulo compara a vida com 
uma corrida, especificamente a maratona, corrida de distancia, resistência, mais do que 40 quilômetros. 
Ainda mais difícil temos TRES alvos que temos que atingir na nossa vida crista.  
Temos o alvo de Deus para conosco  Rom. 8:29 que Ele  predestinou todo crente (pre- antes da fundação da 
terra, o destino onde ele quer que nos chegue). que sejamos como Cristo-  pensar, falar, agir,  reagir, como 
Cristo faria se fosse no nosso lugar.  
Temos o alvo nosso para com Deus, que se acha em II Cor. 5:9 10, tudo que fazemos deveria ser para 
agradar a Deus,  e  
temos o alvo para todo crente de Mat. 28: 19-20 de fazer discípulos. 
Para esta lição vamos considerar os primeiros dois 
  

 APRENDA !  



1- E’ ALVO DE DEUS (para conosco) o Ser Como Cristo 
2- E’ ALVO NUMERO UM NA NOSSA VIDA:  Agradar a Cristo (em tudo que fazemos e pensamos) 

 PROCURE!  

Leia e memoriza:   Romanos 8:29  e   II Cor. 5:9 

 ACELERA !  

Verdadeiro e Falso 
 ___  Sou como Cristo quando eu grito com meu irmão 
 ___  Cristo trataria meus pais do mesmo jeito que eu trato eles? 
 ___  a maneira que eu estudo para provas agrada a Deus 
 ___  A maneira que eu falo agrada a Deus 
 ___ As coisas que eu assisto na televisão sempre agrada a Deus 
 ___ Sou como Cristo quando minto 
 ___ o fato que  

 VIVA !  

Na corrida da vida, você esta’ acertando no alvo? talvez nem esteja tentando?  Talvez nem tem flecha? Se 
pessoas descrevessem você, poderia dizer que você age como Cristo?  Que tal, você tenta agradar a deus? 
Você realmente pensa (antes de agir, antes de assistir televisão, antes de falar com seus pais) Isto vai 
agradar a Deus ou entristecer Ele?   
Quando acordar pela manha, todo dia, peca de Deus que ele ajuda você lembrar e botar em pratica o 
agradar a deus em TUDO que vai fazer aquele dia. Faca seu alvo numero um lembrar e acertar nesses 
alvos. 

 TEM QUE SABER!  

Como presta a vida se Deus nos deu a vida, ele nos deu a vida eternal, e ainda não importamos agradar a 
Ele? 

  

 AMAI A VERDADE!  

Deus diz que quem ama a Ele, obedece a Ele… quem realmente ama a Deus vai querer agradar a Ele, vai 
querer imitar a ele… o rapaz que ama ao pai dele, quer ser como ele, imita a ele. O mesmo com nosso pai 
espiritual, deus o pai.  
Como e’ que você e’ que você imita a Cristo? 



Como e’ que você mostra Cristo para seus colegas? 
Você e’ que sua conversa agrada a Deus? 
realmente tenta?  faca uma lista de dia de que fez, como agiu como reagiu…  
…………..  

===============   

6- Tem solução?? (pro pecado): 

 ESCUTE!  

Você aceitou a Cristo- lembra? Talvez na igreja, talvez na mocidade, talvez num retiro, talvez só’ em casa, 
talvez com um amigo, talvez sozinho… mas com certeza se sentiu uma diferença. LIVRE--- não mais tinha 
o peso do pecado nos ombros. Não mais sentiu aquela culpa toda. Criatura nova. Provavelmente sentiu uma 
alegria ou euforia. Você queria canta. Você estava pronto conquistar o mundo para Cristo. (bom, talvez não 
sentiu tudo isso, como eu, mas com certeza sentiu diferente, e bem deveria, pois agora e’ salvo, vida eterna,  
e depois?  Talvez voltou para a escola, e sinto as mesmas coisas, os mesmos desejos que antes? será’ que 
não fui encontrou-se com uns amigos antigos. As mesmas piadas, as mesmas tentações. No cibernet a 
tentação ir pra onde não deveria ir… e você pensa--- “eita…. pensei que não teria mais problema com isto? 
Afinal, sou crente. Que esta’ acontecendo? Por que e’ que ainda  sinto os mesmos desejos? Será’ que 
realmente não sou salvo? Me enganei? 
Será’ que quando a gente aceita Cristo não tem mais problema com pecado, ou com a tentação?  Pode 
contar.  E então? O que deveria fazer? 
: 

 APRENDA !  

CONFISSAO:  Eu chamo o pecado o que Deus chama o pecado, dizer a mesma coisa que Deus diz 
ARREPENDIMENTO:  Uma mudança de direção- ia em uma direção, agora, vou em outra. 
PERDAO:  Tirar culpabilidade 
TIRAR E COLOCAR:  Um método prescrito de não somente tirar o pecado, tirar-se de onde tem a 
tentação, como também botar no lugar a ação piedosa que a Bíblia manda. 



 PROCURE!  

I Joao 1:9;  Tiago    … 

 ACELERA !  

Uma vez Jesus foi lavar os pês dos discípulos. Quando chegou fazer de Pedro, o mesmo disse “NÃO”. 
Jesus então falou, se eu não lavar seus pês, não tem parte de mim, ao qual Pedro respondeu- “então lava 
meu corpo inteiro”… Jesus respondeu, já’ foi feito isso, mas tem que lavar os pês diariamente. O que 
significa isso? O crente já’ e’ salvo, pecados perdoados (simbolizado pelo ‘corpo já’ lavado’), mas todo dia 
o pe fica sujo (todo dia, continuamos pecam do) e precisamos diariamente lavar os pês (diariamente 
precisamos pedir perdão dos pecados novos cometidos naquele dia. 

Termos MUITO importantes entender e praticar  (leia o versículo e depois a explicação) 
I Joao 1:9  CONFESSAR-  Falar com Deus e o confessar que tem pecado, Ser honesto sem se desculpar, 
admitir que o que você fez foi muito mal e contra Deus mesmo 

              ARREPENDIMENTO:  tomar a decisão e se esforçar em NÃO fazer a mesma coisa. Se eu xingei, 
não vou mais.  Se eu fui para uma festa e bebi, não vou mais querer ir e beber.  

Efésios 4:       TIRAR COLOCAR:  Isto e’ a maneira de não voltar pro pecado. Como diz no texto, se 
roubou, não rouba mais (tirar) mas, no lugar, bota outra coisa, ou seja, usando suas mãos para ajudar o 
carente.  Sem este passo, vai ser dominado pela tentação, com este passo, (depois de confissão e 
arrependimento, VAI ser liberto de qualquer pecado que domina na sua vida) 

 VIVA !  

Quando foi a ultima vez que você pecou? O que você fez para com o pecado? Pediu perdão de Deus? e da 
pessoa que você feriu?  Quando foi a ultima vez que você pediu perdão duma pessoa? (sem se desculpar) 
Do teus pais?   
Quando foi a ultima vez que você, com tristeza pelo seu pecado, decidiu “nunca mais ir lá”? 
O que você tirou (qual pecado) e o que você botou no lugar? 
Precisa ajuda com este passo? Por favor procurar seu pastor ou um conselheiro bíblico para te ajudar. 

 TEM QUE SABER!  

Sem este passo- você construiu uma barreira entre você e Deus, Ele NÃO vai responder suas orações, vai 
perder a proteção, benção e comunhão com Deus… uma vida triste, perigosa, e de solidão… Confesse hoje.  



 AMAI A VERDADE!  
Pense agora em pecados que tem cometido, e contra quem. 
faca uma lista de 10 
AGE.  
Logo agora toma o tempo para pedir perdão de Deus, confessar, arrepender. 
e pega seu celular, liga para o amigo, vai pra casa dele, peca perdão deles, sem se desculpar. Acerta as 
contas AGORA. Não demora. Não espera.  

=========================  

7.  Contabilidade -  pessoa a pessoa. 

 ESCUTE!  

Já’ cortou a  grama ou mata com um facão? Sabe como e’ difícil quando o facão não e’ amolado?  Bate, 
bate bate e corta pouco… Ha de amolar. Já viu um restaurante japonês? Onde cozinha a comida na sua 
frente?  Eles ate’ cortam a carne com duas facas, velocidade rápida, em frente dos seus olhos… como e’ que 
as facas ficam amoladas? Eles (rub) elas um contra o outro… no processo, ferro contra ferro, as facas ficam 
mais amoladas…  
Em Provérbios 27:17 vemos a ilustração de ferro amolando a ferro. Leia o versículo. Para amolar ferro, tem 
que estar perto um ao outro. Para você ficar “amolado” e útil, tem que ter um relacionamento com outro 
que vai ter a coragem de incentivar você fazer o que e’ certo  (Hebr. 10:24).  Tem fricção e calor entre os 
dois, mais termina nos dois sendo mais aperfeiçoados.  Sem fricção e calor, a vida fica desamolada e não 
presta tanto. “Contabilidade” e’ o termo que se usa para este processo. Na contabilidade sai encorajamento, 
conforto, confronto do pecado, e mudança. Com quem você faz este tipo de contabilidade pessoal?  

 APRENDA !  

Contabilidade:  sujeito a  explicar   suas ações, seu conduto, 

. 

 PROCURE!  



Leia:  Provérbios 27:17 

 ACELERA !  

Como vai com você mesmo? (contabilidade em ação aqui) 
Situação numero 1:  (hebreus 10:24) 

Situação numero 2:  (Tiago 5:16) 

Situação numero 3:  (Gálatas 6:1) 

 VIVA !  

Hoje em dia pensamos que para ter uma mocidade boa, tem que ter a mais nova de tecnologia- ou seja 
musica nova, multimídia,  banda boa,  etc.  Mais tem uma coisa mais importante, a condição da sua vida  
Só’ vai ser pronto (se mesmo) se tiver um amigo que ajuda você tirar as partes desnecessárias ou 
pecaminosas que vao  atrapalhar sua “apresentação” perante os outros. Procure alguém para ter esta 
contabilidade com você- para a Gloria de Deus. 
AGORA 
Peca de Deus te ajudar achando uma pessoa que pode ser seu amigo de contabilidade. Isto e’ essencial para 
crescimento  espiritual. Não deixa MEDO te parar de ir para outros quando tem “defeitos’ nas vidas deles a 
ajudar eles crescerem também… ok?  
RESPOSTA PRA VIDA 
Provérbios 27:17-  Quem pode me ajudar crescer e andar com Cristo? 

 TEM QUE SABER!  

Contabilidade me ajuda crescer mais rápido. Esta semana, começa um estudo bíblico com um amigo 
especial (que esteja pronto ser teu parceiro de contabilidade).  

 AMAI A VERDADE!  

Os seguintes versículos seguem o relacionamento que Paulo tinha com Timóteo. Enquanto leia os 
versículos, e respondem as perguntas, considera como um relacionamento assim ajudaria você também 

-  Qual foi a reputação de Timóteo na Listra? Atos 16:1-3 
-  Por que o Paulo queria Timóteo viajar com ele?  Atos 16: 1-3 
-  Como beneficio o Timóteo deste relacionamento?  2 Timóteo 3:10-11 
-  escreve nomes de pessoas que poderiam ser seu parceiro de contabilidade   
-  Quando vai falar com eles sobre ser? 
-  Aqui  estão umas coisas que poderia fazer enquanto se reúne semanalmente: 
 1-  orar para as necessidades um do outro. Escreve os pedidos em papel para lembrar 



 2-  compartilhar o que você esteja aprendendo no tempo a sos com Deus 
 3-  Tenha perguntas especificas um para com o outro: como:  Como vai seus pensamentos? Como 
vai a vida sua para com seus pais? Tem assistido alguma coisa que não deveria ter assistido esta semana? 

=======================  

8- Que tal esta coisa chamada Oração?: 

 ESCUTE!  

Que tal viver numa ilha, sem ninguém outro-- comida suficiente e fácil pegar, agua pura duma cachoeira, 
limpa cristalina, ar fresco, uma caverna para casa, TUDO que precisa para viver bem, mas Vivendo 
sozinho?   
Já ouviu da experiência cientifica na Inglaterra?  Tinha um grupo de recém nascidos cuja mãe morreu, e 
cuidaram deles com o melhor de atendimento- baba constante, leite, banhos, roupas das melhores, tudo para 
o melhor da criança/nenê/   Somente não foi permitido falar. Eles queriam saber qual a língua que eles 
falariam se ninguém falar com eles…. resultado? todos morreram… 
Você pode imaginar indo pra escola, e para uma semana toda ninguém fala com você? 
seria muito triste, não e’? 
Tal e’ com nos e Deus--- Ele nos fala pessoalmente pela palavra de Deus, ou seja, quando eu estou lendo 
minha bíblia, Ele esta’ falando comigo mesmo como se fosse no mesmo quarto comigo 
Mais ELE também quer ouvir da gente… Você fala com seus pais? Fala com seu pai celestial?  Ele quer 
ouvir de te… a bíblia diz orai sem cessar. que não quer dizer constante mente todo minuto de toda hora de 
todo dia, mais regularmente… todo dia… toda ocasião… desenvolve o habito de falar com Deus 

 APRENDA !  

ORACAO:  o falar com Deus por meio de oração, meditação, audível ou silencioso.   

 PROCURE!  

Hebreus 4:14-16 



 ACELERA !  

_____  1. Jesus me ensina como orar na Bíblia. 
_____  2. Não há nada que é difícil demais para Deus. 
_____  3. O único tempo que preciso falar com Deus é  
                quando tenho um problema. 
_____  4. Preciso verdadeiramente crê que Deus responderá 
                minha oração. 
_____  5. Não é preciso agradecer a Deus quando as coisas 
                dão erradas. 
_____  6. Deus vai me dar sabedoria se peço a Ele. 
_____  7. Não preciso orar para pessoas que me tratam mal. 
_____  8. Deus me dará tudo que quero se eu pedir. 
_____  9. Mesmo se não confessar um pecado, Deus ainda  
                ouvirá minha oração. 
_____ 10. Deus não somente quer que confesso meu pecado, 
                 como também que o deixo. 
  6 ou 7 certa – Muito bem! 
  8 ou 9 certa – Ainda melhor! 
  10 certa – Perfeito! 
        Se tiver qualquer dúvida, pode procurar as respostas nos seguintes 
 versículos: 
         2 Crônicas 7:14            Salmo 66:18               Mateus 5:44 
         Lucas 11:1-4                Efésios 3:20                Filipenses 4:6 
         1 Tess 5:18                  Hebreus 11:6               Tiago 1:5 
         1 João 5:14 

 VIVA !  

O QUE A ORACAO NÃO E’: . . . uma receita mágica para conseguir o que quer. 
      . . . uma maneira de se acalmar. 
      . . . vãs ________________________ (Mat 6:7). 
     . . . . uma atividade que só afeta a pessoa orando e ninguém  mais. 
     . . . uma maneira de informar Deus do que quer. 
     . . . um confessionário. 
     . . . pedir ajuda de um “santo” ou qualquer outro além de  Jesus (ou Deus). 
“Porque há um só Deus, e um só  _________________ entre Deus e os homens, Jesus            
Cristo o homem” (1 Tim 2:5). 

O QUE A ORACAO E’:   . . . é falar com Deus, seu Pai (se já aceitou a Cristo). 
     . . . é chegar na presença do Deus Todo-poderoso com  
           confiança e humildade. 
     . . . é trazer suas petições a Deus (ambos necessidades 
            físicas e espirituais).# 
     . . . é adorar a Deus, agradecendo por tudo. 
     . . . é pedir a Deus para sabedoria, ajuda, correção e bênção  no que está 
fazendo. 
     . . . é entregar seus fardos e suas preocupações ao Seu controle soberano. 
      . . . é confessar seu pecado e concordar com Deus. 



 Oração é comunicar pessoalmente com Deus. É  um privilégio e uma disciplina# que cada crente 
precisa cultivar.  Oração começa e termina com a glória de Deus, não com suas necessidades. Deveria estar 
principalmente pensando em Deus e quem Ele é, o que Ele deseja, e como Ele pode ser honrado. O 
soberano Deus também tem decidido que suas necessidades serão supridas através da oração. Deus 
promete, “Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes” (Jer 
33:3). 

 TEM QUE SABER!  

Sem oração, eu fico fraco, eu vou entristecer a Deus, eu não posso ter comunhão com Deus, não vou ter 
proteção ou ajuda nenhuma dEle, em fim a vida vai prestar pra nada… Comunicação com ELE e’ a mais 
importante do que qualquer outro tipo de comunicação 

 AMAI A VERDADE!  

Você orou (falou) com Deus hoje?  quantas vezes? 
quando teve uma decisão fazer você orou primeiro? 
quando tinha uma prova tomar, você orou primeiro? 
antes de comer você orou agradecendo a Deus? 
Você orou para seus pais hoje? 
Quando você ficou triste, você orou? 
Quando tinha tentação para pecar você orou para Deus te livrar? 
Quando doente, você orou para Ele te curar? 

===================================  



9-  Tenho que amar a quem? 

 ESCUTE!  

Tinha uma musica no passado que dizia: “O que o mundo precisa hoje, e’ amor, doce amor”. Liga a 
televisão, qual e’ o tema mais popular que surge em todo programa, todo filme? Amor. Escute a musica 
popular, qual e’ o tema mais popular? Amor.   
Qual e’ o desejo maior de quase todo jovem? Amar e ser amada.  Qual o dia mais popular do ano? (talvez) 
Dia dos namorados.  Qual e’ o assunto maior de torpedos? amor.  
Tem coisas horrorosas que ocorrem quando pessoas sentem falta de amor, de depressão para ate’ o suicídio. 
Quantas vezes a palavra amor (ou caridade) são mencionadas na Bíblia? imagine… 

Qual e’ o problema maior no mundo inteiro? Falta de amor, que causa guerras, que se mostra em brigas em 
casa, entre marido e mulher, pai e filho, amigos na igreja, na escola, a lista e’ enorme. Você poderia 
imaginar um mundo onde todos realmente amam uns aos outros?  

Se você e’ como eu, você realmente deseja ser amado e amar, não e’?  e veja só’  tudo isto porque Deus nos 
fez na sua imagem, e ELE E’ AMOR!!!   
Ele inventou amor, Ele nos fez criaturas de amor.  
mostramos  que somos de Deus quando amamos. Mais, cuidado, pois tem amor verdadeiro e amor falso. 
Não se confunde 

 APRENDA !  

Amor:  Não e’ um sentimento em se, e’ uma ação de querer o melhor para o outro, sem querer nada de 
volta.  

 PROCURE: !  

Mat 22:37-40 



 ACELERA !  

A Bíblia (novo testamento) foi escrito na língua grega… e nela tem 3 palavras para o amor 
EROS- e’ um amor básica, animal,  egoísta….  não mencione no novo testamento 
FILEO-  e’ um amor fraternal (entre famílias, nações,  grupos)   
AGAPE- e’ um amor mais forte dos outros, um amor que somente um crente possa experimentar. E’ um 
amor totalmente oposto ao egoísmo de EROS- ou seja, um amor que só’ pensa no outro, as necessidades 
dos outros, o bem do outro, e deseja o melhor para o outro sem querer nada de volta. E’ um amor 
sacrificial. E’ uma ACAO, não um sentimento, em que em seguida vem as emoções.  

I Cor 13  amor verdadeiro 
quais sao as qualidades de amor verdadeiro que você acha nos próximos versículos? 
         O que diz   O que significa  O que deveria fazer 
      ( da exemplo do   (da exemplo de como 
      que significa)  você pode mostrar) 
 vs. 4   ___e’ paciente                         ___isso mesmo, paciente __eu preciso mostrar mais 
         paciência com minha mãe 
           ________________________ __________________ ___________________ 
           ________________________ __________________ ___________________ 
  _________________________ __________________ ___________________ 
  _________________________ __________________ ___________________ 
 vs. 5 _________________________ __________________ ___________________ 
  _________________________ __________________ ___________________ 
  _________________________ __________________ ___________________ 
  _________________________ __________________ ___________________ 
 vs. 6 _________________________ __________________ ___________________ 
 vs. 7  _________________________ __________________ ___________________ 
  _________________________ __________________ ___________________ 
  _________________________ __________________ ___________________ 
 Vs 8  _________________________ __________________ ___________________ 

 VIVA !  

Deus e’ amor. Quem esta’ querendo imitar a Cristo- vai amar. A bíblia diz que os descrentes vao conhecer 
que somos crentes VERDADEIROS pelo nosso amor uns para com os outros. 
…. 

 TEM QUE SABER!  

Sem amor ninguém pode conhecer a Deus. Sem amor, eu não posso agradar a Deus.  Sem amor, talvez 
muitos vão rejeitar o evangelho que eu ensino e ir pro inferno. Tenho que amar a Deus primeiro, outros 
Segundo, meu vizinho, e ate’ meu inimigo, diz o Senhor. 



 AMAI A VERDADE!  

Escreve agua uma vez que você mostrou amor para uma pessoa esta semana passada? 
escreve agua onde deveria ter mostrado amor e falhou.  
 (Peca perdão e mostra amor) 
Qual e’ a pessoa que mais te irrita? Como vou poder mostrar amor para ele/ela hoje ou amanha? 
Como posso retornar bom para o mal que _______ fez para comigo? 

=========================  

10-  A Igreja, necessário? 

 ESCUTE!  

A Igreja e’ arcaico! puxa, somente tem gente velho ai, musica velha, pessoas que eu nem conheço. Por que 
e’ que eu deveria ir? E’ sempre a mesma coisa, oração, canta umas musicas, paga uma oferta, escuta uma 
pregação, e vá pra casa…. E’ longe de casa, não tenho carro. Quando vou lá’ só vejo hipocrisia. Tenho 
poucos amigos na igreja. Não sei, acho que a ideia de igreja e’ do passado, não e’ mais preciso.  
E mesmo assim, se eu quero ir pra igreja, posso ligar minha televisão e assistir as pregações das igrejas que 
tem os cultos transmitidos na televisão, e assim, ate’ e’ mais econômico.  
O que você acha de tudo isto? 
Mudança não e’ necessário?  tudo tem que mudar. Não pode melhorar sem mudar.  
Esta’ na época de mudar esta ideia de igreja. 
o que você pensa? 

Agora, pensamos mais profundo, ok?  Se Deus e’ Deus, sabe tudo, entende tudo, e’ soberano, criou tudo… 
como e’ que Ele pode criar uma coisa que não presta?  O problema e’ que a igreja não presta? ou será que o 
problema e’ que nos não estamos entendendo o que Deus quer com a igreja? Estamos seguindo ideais 
inventadas por homens, e saindo da trilha de proposito da igreja que Deus realmente pretendeu? 

Afinal, quanto e’ que você conhece do que a BIBLIA fala sobre a igreja?  
Quanto que a igreja faz ou que você gostaria que ela faz tem fundamento na bíblia? 
Qual a diferença entre o que  a Bíblia fala sobre a igreja e nossas tradições ditam sobre ela?  
Quais são as mudanças que possamos fazer que não iriam contra o que a Bíblia manda para com a igreja? 
Qual o proposito mesmo da igreja?  
Quais as normas que a Bíblia dita? 
Será que Deus inventou a igreja e não deu certo, e por isso temos que abandonar a ideia? 
Realmente e’ importante que eu participo? 

 APRENDA !  

IGREJÁ: 



 NÃO e’ o edifício!  
 SIM: são PESSOAS congregando juntos com proposito.  
 Significa:  Um corpo chamado separado (por Deus) para com um proposito dEle. 
  E’ nos. 

 PROCURE: !  

Mat 16:18; 28:18-20; 1 Tim 3:15 

 ACELERA    ( !  

Atos 2-  Deus começou a igreja no dia de pentecoste 
Hebreus 10:25  Deus mandou NÃO deixar de congregarmos.   
                      A igreja e’ o corpo de Cristo-  o corpo precisa de todas as partes, que inclui a mim 
        A igreja e’ lugar de louvou PUBLICO com os outros membros do corpo 
  

 VIVA !  

 TEM QUE SABER!  

Um corpo sem uma parte e’ um corpo alegado ou mutilado. Não e’ muito bonito.  

 AMAI A VERDADE!  

Decide hoje- 
 eu vou obedecer, eu vou reunir na igreja com o resto da igreja  
 eu vou usar meus dons na igreja, vou ir pro pastor para verificar qual e’ meu dom, e pedir dele 
como posso usa-o na igreja, ou como posso treinar usar ele melhor. 
  
=====================  



11-  Dons 

 ESCUTE!  

Tem: 
 SUPERHOMEM.  Ele pode voar sem uso de avião nenhum, nem asas. Tem um peito a prova da bala.  
HOMEM ARANHA-  pode subir no lado de edifícios enormes só’ em ejeta teia dos pulsos.   
A MULHER MARAVILHA pode gerar uma “forca” que protege ela de tudo, e pode tocar uma pessoa 
forcando eles falar a verdade (não seria bom ter essa habilidade? )   
HOMEM INVISIVEL, já sabe. não e’?  Poderes especiais… acho que quase todo mundo tem sonhado de 
ter um ou outro.. MAS tudo e’ somente fantasia.   Ninguém tem esses “dons”!  e nunca vai ter.   
MAS, sabia que crentes tem DONS que os outros NÃO TEM? Habilidades especiais?  
A Bíblia ensina que quando você for Batizado pelo espirito Santo, (que acontece no novo nascente- 
Romanos 6:3 diz que “fomos“ batizados, I Cor 12 13 diz que por um espirito FOMOS todos nos batizados 
em um só corpo) naquele momento recebemos um dom do espirito santo. 
Existe uma LISTA desses “dons”   que Deus deu somente para os crentes em Romanos 12: 6-8.  
Profecias, Administração, Exortação, Ensino, Dando, Servindo, e Misericórdia 

 APRENDA !  

Dons Espirituais--- são habilidades especiais que Deus da para todo crente na hora de aceitar Cristo como 
seu Salvador… que cada homem tem que desenvolver e usar na igreja para a edificação do corpo inteiro. 

 PROCURE!  

Romanos 12: 6-8 

 ACELERA !  

Os sete dons:  Profecia, Administração, Exortação, Ensino, Dando, Servindo, e Misericórdia 
Escreve na lacuna o nome do dom que e’ descrita bem depois: 

________________          A habilidade de dizer para outros o que Deus quer eles ouvir 



________________ A habilidade de dar de se ou seus recursos para o bem dos outros 
________________ A habilidade de sentir o que os outros se sentem e ter empatia 
________________ A habilidade de organizar e implementar ideais  
________________ A habilidade de ir um com um ajudar a pessoa crescer e amadurecer 
________________ A habilidade de botar fatos na mente dos outros para o crescimento e 
amadurecimento 

 VIVA !  

Maturidade Espiritual nesta área toma três passos: 

1  Tem que estudar, com oração, para descobrir qual e’ o teu dom 
2  Tem que usar seu dom na igreja para o beneficio dos outros 
3  Tem que praticar muitos dons mesmo que não são seu para que ninguém saiba qual e’ seu  
dom espiritual 
Assim que amadurecemos, em obedecer. 

 TEM QUE SABER!  

Super. Homem ninguém e’…. mas usar seu dom e coisa impossível para o descrente, obediente para com 
Deus, e saudável para a igreja.  

 AMAI A VERDADE!  

Você sabe qual e’ o seu dom? 
Você já tentou descobrir? 
Hoje a noite pega o trecho, ore pra Deus te ajudar, e tenta descobrir 
Não deixa pra depois que talvez vai esquecer e o não usar o dom e’ pecado 
se ainda não tem ideia nenhuma, escolha DUAS possíveis e começa usar, o que vem  
mais fácil provavelmente e’ 
Se ainda tem dificuldade, pergunta de uma pessoa membro, maduro, que esta usando o dom próprio dele na 
igreja qual a opinião dele sobre seu dom 
Começa usar esse dom este culto próximo 
Peca do seu pastor como… 
==========  



12-  (mordomia)  Pode bancar com isto: 

 ESCUTE   !  

Digamos que seu amigo na escola empresta 5 reais de você para ajudar comprar um tênis NIKE. Digamos 
que você empresta 10 reais do seu para emprestar 5 para seu amigo, e usar mais 5 para SEU par de NIKE. 
Digamos que você vende FIADO seu esquete para outro amigo, para juntar com os 5 que você tem 
emprestar do seu pai para completar o dinheiro para comprar seu NIKE> e agora- no final da semana, seu 
amigo não tem 5 para te devolver, você não tem 10 para devolver para teu pai, e fulano foi com seu esquete 
para rio de janeiro, ganhou na competição estadual de esquete, ficou rico mais nunca mais você viu ele, 
nem ele te pagou… INJUSTO (grita todos)  Por que? Simples, todos são devedores, não e’? E não pagaram 
seu debito. (e o único que vai apanhar e’ você pois teu pai mora na mesma casa…   

De fato, todos crentes são devedores. Quanto você pagou para sua salvação? NADA, e’ de graça, não de 
obras, e não pode ser comprada. Quanto você pagou para sua vida? nada. Quanto você pagou para due dom 
espiritual? nada. Quanto você pagou para seu pai e sua mãe?  nada.  Quanto você pagou para sua 
irmãzinha?  Nada, mesmo que gostaria vender ela deves enquanto.  Quanto você pagou para aquela cara 
bonita que você tem? nada… A lista e’ enorme.  

Mas, tem um detalhe agua. Minha vida, meu dinheiro, meu dom espiritual, TUDO vem de Deus, mas como 
um investimento. Ele quer que a gente use TUDO para ele e o reino de Deus.  
E quando a gente investe o que nos temos para ELE, volta o troco em ter a benção, proteção e suplicação de 
Deus nas nossas vidas. Ele promete suplicar todas nossas necessidades.  
E quando a gente investe em nos ou gasta atoa, bom, vejamos adiante uma estória que Jesus contou sobre 
os talentos: 

 APRENDA !  

MORDOMIA-   a palavra não tem na Bíblia, porem o principio esta’ em todo canto- Tudo que temos  
pertence a Deus. Ele esta’ somente nos emprestando para investir pra Ele, para que Ele possa dar fruto e ser 
glorificado 

 PROCURE!  

 ACELERA !  



 VIVA !  

Dinheiro que eu ganho- devo estar dando dízimos (10%) e ofertas para Deus usar na obra do senhor 
Minha roupa-- deveria cuidar pois pertence a Deus não a mim 
Meu tempo--- deveria eu ter um tempo a SOS com Deus, todo dia, que e’ muito mais importante do que o 
vídeo game ou jogando bola com meus amigos 
Meus amigos-  deveria eu tentar ganhar eles para Cristo, e se são crentes, deveria eu ajudar eles crescer 
Escola-   deveria estudar e com muito esforço, pois Deus me da educação para que poderia melhor servir 
Ele 
Minha energia/forca  deveria usar para servir uns aos outros e não a servir a mim mesmo 

 TEM QUE SABER!  

ou você esta investido  tudo para Ele, ou para o diabo…. Qual e’ a escolha mais sabia? 

 AMAI A VERDADE!  

deixa de beber aquela coca cola--- guarda o dinheiro numa bolsa especial e bota na oferta da igreja 
Começa ter seu tempo a sós com Deus HOJE 
Faca seus estudos com mais seriedade, foi Deus que te deu essa habilidade 



13-  Servir 
 ESCUTE 
 APRENDA 
 PROCURE 
 ACELERA 
 VIVA 
 TEM QUE SABER 
 AMAI A VERDADE 
==================  

14-  Veneno no copo      (pureza) 

 ESCUTE- !  Aquela menina na escola, você acha que ela e’ tão bonita… mais ela não 
gosta nada de você, pior, cada vez que você tenta falar com ela, ela zomba, ela faz questão de te 
envergonhar.  Ela já disse que odeia você…. mais e’ tão bonita você continue tentando conquista o coração 
dela… 
Porem, e segunda feira, dia 32 de setembro (?) um dia especial, seu aniversario…  
Você entra na sala, esta’ todo mundo totalmente quieto, olhando para você. La esta’ ela, em cima da mesa 
esta’ um pedaço de bolo e um copo de refrigerante. Ela tem uma vela acesa e placa dizendo “para bens” 
Você esta totalmente surpresa, e alegre, ate’ notar no piso o pacote aberto de veneno de rato… 
O QUE? 
-Fafona- (você diz), -qual o lance?-   
Ela responde, -Oi Pedroca… fiz um bolo para seu aniversario- (e sorria grande) 
-Mmmmaaais, que e’ que tem com esse pacote de veneno de rato embaixo do seu pé?- 
vendo que você descobriu, ela responde - esse pacote? e’ nada.. so botei um poquinho de nada dentro do 
refrigerante- 
Você tomaria? Afinal, e’ só um pouquinho de nada?  LOGICO que não… mesmo somente um pouquinho, 
e’ veneno. Posso ficar muito doente, muita dor, talvez ate’ morrer… sou bobo?? 
Quem e’ bobo e’ aquela pessoa que pode botar coisas impuras na mente e achar que não faz mal, afinal, e’ 
so’ coisa pequena… Deus quer uma mente limpa 

 APRENDA !  

PURESA:  a falta de impureza em qualquer quantidade na mente, no corpo, na vida. 

 PROCURE!  

Memoriza:  Medita,,,  Filipenses 4:8 

 ACELERA !  

Referencias: I.e.  Blesses are the pure 
 fil 4:8 



 etc 

 VIVA !  

 TEM QUE SABER!  

 AMAI A VERDADE!  

15- Tentação: 

 ESCUTE!  

 APRENDA !  

 PROCURE!  

 ACELERA !  

 VIVA !  

 TEM QUE SABER!  

 AMAI A VERDADE!  

 ESCUTE 
 APRENDA 
 PROCURE 
 ACELERA 



 VIVA 
 TEM QUE SABER 
 AMAI A VERDADE


