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INTRODUÇÃO

Sessão 1— Aprendendo a
aprender
Aprender a processar a vida: aprender a aprender

“Aperfeiçoar” habilidades para que seus olhos e ouvidos reconheçam
o trabalho que Deus está fazendo em sua vida e na vida dos outros .
Aprender a processar a vida no deserto porque o deserto é ...
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Vida real compactada

Respostas reais para a vida real
Comunicação real

Crescimento Real Amplificado
O deserto bíblico- Gênesis 37-50

Aprender a processar a vida na vida real porque a vida real é ...
•Experimentar situações
•Responder a essas situações
•Comunicar-se com os outros
•Tomar decisões.

E se aprendermos a processar biblicamente a vida ... ...
•Eu poderia ver as experiências através dos olhos de Deus
•Minhas respostas seriam semelhantes a Cristo
•Minha comunicação incluiria a Palavra de Deus

•Minhas decisões estariam em conformidade com Cristo .
O objetivo de aprender biblicamente a processar a vida ...
Ser capaz de processar biblicamente cada momento da vida conforme nos

relacionamos através do aprendizado para ser segundo a imagem de Cristo .

Reconhecimento
PONDO EM PRÁTICA

Questões da Semana 1:
Dia 1:

Observe seu ambiente diário e descreva o seguinte:
As emoções que você sente no ambiente.
As pessoas com quem você interage.
Qual é a maior parte da conversa.
O nível de estresse em um dia típico .
A sensibilidade espiritual do dia.
.

Em uma escala de 1-10 quão feliz você é com os seus dias típicos. .

(sendo 1 totalmente decepcionado e 10 sendo totalmente motivado para o começo de mais dia)
Dia 2:

Descreva os tipos de livros, programas de TV, música ou filmes que você gosta.

Como você decide qual o tipo de mídia que você quer aproveitar ou desfrutar?

Dia 3:

O que você faz para recuperar as energias?(Isto é, passatempos, entretenimento, recreação, etc.)
Quanto tempo você gasta fazendo essas coisas?

Quando você está fazendo essas coisas, você gosta de envolver os outros ?
Compromisso:

Ao ler a Bíblia, quais são as experiências que Deus traz à vida de Seu povo ?

Sessão 2—Trabalho de base
Fundamentos para Aprender a Processar Biblicamente a Vida
Compreendendo o Alvo Principal, Quem é Deus e o que Deus está fazendo
Aprendizes Principais ... Depravados
Adão caiu em rebeldia contra Deus

O homem herdou o pecado de Adão
O homem vive em um mundo
amaldiçoado pelo pecado

O padrão do homem é Deus

O pecado nos faz morrer e nos
torna inimigo de Deus

Gênesis 3

Romanos 5:12-19
Tiago 4:4, 1 João 2:15-17

Isaias 64:5-7, Levítico. 19:2,

Efésios 2:1-3, Colossences 1:21
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Como principiantes começamos como mortos e saturados de pecado .
Quem é Deus ... Redentor
Define o preço

Paga o preço - Jesus

Hebreus. 9:22, Romanos 6:23, Isaias 53:6-7
1 Pedro 2:24, 1 João 4:10,

Oferece o preço como um presente 2 Coríntios 5:21, Tito 3:4-7, Efésios 2:4-9
Deus transforma milagrosamente os materiais mortos, saturados de pecado, através da redenção que
veio por Cristo, em seres vivos, justos, que podem ser moldados para glorificá-Lo na vida mortal .
2 Corintios 5:17, Romanos 8:11

O que Deus está fazendo ... Santificação
Revelando Conflitos

Romanos 7:14-25, Gálatas 5:17

Amando seus filhos

Hebreus 12:7-11, Romanos 8:26-27,

Resolvendo conflitos
Coordenando o processo

1 Tessalonissences 5:23-24,

1 Pedro 1:3-9, Romanos 8:28-30, Salmos 139:13-17

Santificação é Deus refinando amorosamente os redimidos em imagens conformadas de Seu Filho para
refletir Sua glória .

O resultado da preparação dos fundamentos…
Para ver que somos pessoas pecadoras que milagrosamente mudamos por Deus, e agora temos o
potencial de sermos conformadas a Cristo.

Ver que Deus está refinando os seus redimidos através de Seu íntimo envolvimento em cada momento de
nossas vidas, orquestrando esses momentos de acordo com a Sua vontade. .

Podemos nos alegrar em cada momento de nossas vidas, porque é a evidência do amor imerecido de
Deus em Cristo para pessoas que não merecem. .

Reconhecimento
Questões da Semana 2 :
Dia 1:

Quais foram os primeiros pensamentos que atravessaram sua mente quando você acordou esta manhã ?

Qual foi a primeira vez no dia em que você pensou em Deus?
Quantas vezes você pensa sobre Deus estar envolvido em seu dia?
Reflita nesses versos. Colossences 3:1-4
Dia 2:

De que maneiras você viu Deus orquestrando o seu dia ?

O que aconteceu que pode ter feito você questionar o envolvimento de Deus em seu dia ?

Reflita nesses versos. Salmo 139:13-16

Dia 3:

Que eventos do seu dia fizeram você queixar-se ou reclamar?

Com quem você reclama e se queixa ?

Que acontecimentos em sua dia inspiraram você a louvar a Deus ?
Reflita nesses versos. Filipenses 2:14-16

Sessão 3—Modelo
1. O Arquiteto:

Jesus sabe o que os seus discípulos precisam para realizar Seu propósito .

2.

Qual é o objetivo primário da interação de Jesus com os discípulos ?
- Preparando-os para cumprir o propósito que Deus tem para eles .

Concretizando o ministério de Jesus —Mateus 28:19-20, Atos 1:8

3.

O que devemos esperar acontecer cada vez que Jesus está com Seus discípulos ?
- Exemplos

Projetando experiências para atender às necessidades de avaliação do indivíduo .
4.

Escritura—Marcos 6
Veja as Escrituras das páginas 9-10
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Experiências -> Respostas -> Exame -> Formação

Jesus conhece as insuficiências de Seus discípulos e Ele implementa experiências para moldá-las.
Como... Implementar Experiências

1. Experiences that create tension.

2. Experiences that reveal a response. Lucas 6:45
Por que ... moldar corações : (Formação do coração requer aplicar pressão)
3. Moldar revela o seu coração através de respostas. . Lucas 6:43-45
4. Moldar revela as suas necessidades mais profundas.
5. A modelagem leva-os à avaliação.
Quem…Jesus

6. Discípulos que conhecem Jesus, avaliam respostas . Colossenses 3:5-11, Gal. 5:19-26
7. Discípulos que reconhecem a semelhança de Cristo, crescem . Filipenses 2:12-13

8. Discípulos que crescem, imitam o exemplo de Jesus. João 15:10, 1 Cor. 11:1, Ef. 5:1-2, 1 Pedro
2:21

Jesus envia os Doze
7 Chamou a si os doze, e começou a enviá-los a dois e dois, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos; 8 E
ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um bordão; nem alforje, nem pão, nem dinheiro no
cinto; 9 Mas que calçassem alparcas, e que não vestissem duas túnicas. 10 E dizia-lhes: Na casa em que entrardes,
ficai nela até partirdes dali.
11 E tantos quantos vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés,
em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra,
do que para os daquela cidade.
12 E, saindo eles, pregavam que se arrependessem.
Descreva a experiência que os discípulos tiveram?
Que resposta você imagina que eles dariam aqui?

Jesus alimenta Cinco mil pessoas
30

E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus, e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado.

Quais foram as emoções dos discípulos aqui, na sua opinião?
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E ele disse-lhes: Vinde vós, aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e

vinham, e não tinham tempo para comer.
32

E foram sós num barco para um lugar deserto. 33 E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram; e correram

para lá, a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. 34 E Jesus, saindo,
viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor; e começou a
ensinar-lhes muitas coisas.
Descreva a experiência deles?
Como você acha que os discípulos responderam?quê?
Quais foram as suas emoções?
35

E, como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele, e lhe disseram: O lugar é deserto,

e o dia está já muito adiantado. 36 Despede-os, para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas, e comprem pão
para si; porque não têm que comer.
37

Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhes vós de comer.

Que perguntas os discípulos poderiam estar fazendo para si mesmos?
E eles disseram-lhe: Iremos nós, e compraremos duzentos dinheiros de pão para lhes darmos de comer?

O que os discípulos fizeram?

O que Jesus faz?

O que os discípulos concluíram sobre as pessoas ?
38

E ele disse-lhes: Quantos pães tendes? Ide ver.

E, sabendo-o eles, disseram: Cinco pães e dois peixes.

39

E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos, em ranchos, sobre a erva verde. 40 E assentaram-se repartidos de

cem em cem, e de cinqüenta em cinqüenta. 41 E, tomando ele os cinco pães e os dois peixes, levantou os olhos ao céu,
abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os dois peixes
por todos. 42 They E todos comeram, e ficaram fartos; 43 E levantaram doze alcofas cheias de pedaços de pão e de
peixe. 44 E os que comeram os pães eram quase cinco mil homens.

O que Jesus está tentando ensinar os Seus discípulos neste momento?

Necessidades
revela

determina

Integração

Experiencia

conduz

gera

Aplicação

Tensão

determina
leva a

Conclusão
desenvolve

Exame

Olhando para este plano …

Podemos ter certeza de que, como os discípulos, Deus conhece nossos

corações e projetou nossos Dias com base em Sua avaliação ou necessidades,
a fim de nos conformar com Sua imagem .

Romanos 8:28-30

Reconhecimento
Semana 3

Meditação:

Medite na seguinte passagem algum momento desta Semana: 1 Tessalonicenses 5: 14-24

Questões:

Dia 1: Quais são algumas coisas que Deus tem te ensinado nas últimas semanas ?

Dia 2: Quais são algumas situações significativas que você está enfrentando ou que estão
enfrentando recentemente ?

Dia 3: Você vê Deus orquestrando situações em sua vida ?

Em que situações você consegue ver Deus usando para moldar você ?

Sessão 4—Agenda
Definição:
Uma lista, um plano ou um resumo das coisas a fazer .

Quando as pessoas fazem agendas ?
- Exemplos

Agendas são feitas quando há um resultado desejado a ser alcançado .

O que é necessário para que uma agenda seja um sucesso ?
- Exemplos

As agendas definem o que é necessário para atingir os resultados desejados .
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As agendas definem o que é necessário para atingir os resultados
desejados .
Qual seria uma agenda para o seu dia típico ?

al seria uma agenda para o seu dia típico ?

Que tipos de necessidades surgem dessas agendas ?

e tipos de necessidades surgem dessas agendas ?
Físicas

Emocional

Epiritual

Tempo

Amor

Amor, alegria, paz

Dinheiro

Atenção

Paciência

Comida

Apreço

Bondade

Coisas

Respeito

Gentileza,

Habilidades

Conforto

Fidelidade
Auto-controle

mo a agenda afeta o nosso processo de aprendizagem ?

Como a agenda afeta o nosso processo de aprendizagem ?

19

Como definimos nossa agenda ?

Agendas egoístas são sobre como conseguir apenas o que queremos .

As pessoas que são conformadas à imagem de Cristo têm agendas que são as agendas
de Deus .

Exemplo de Cristo

Lucas 22:42
Não se faça a minha vontade, mas a tua .

Qual é a vontade de Deus para os crentes ?

É a vontade de Deus que vocês sejam santificados . 1 Tess. 4:3a

O que seria uma agenda centrada em Deus ? Provérbios 1:7 e Mateus 6:9-10

Agenda

Reconhecimento
Semana 4

Meditação:

Medite sobre a seguinte passagem em algum momento desta Semana : Colossences 3:1-17

Questões:

Dia 1: Como você descreveria sua agenda para este dia ?

Você incluiu Deus na sua agenda ?

Dia 2: Com base em suas agendas, o que você precisa para alcançá-los?(Veja o gráfico de
necessidades)

Dia 3: Pergunte a alguém com quem você interage regularmente e peça para lhe dizer o que
esta pessoa pensa sobre a sua de um determinado dia?
Como ele/ela respondeu?

O que você acha da resposta que você obteve?

Que situações você percebe que Deus usa para moldar você ?

Sessão 5—Experiências
O que a Bíblia ensina sobre o envolvimento de Deus com as experiências
Salmo 115:3

Deus faz o que agrada a Ele

Salmo 139:16

Todos os dias são ordenados

Salmo 135:6

Provérbios 16:9

Provérbios 19:21
Rom. 8:28-30

Deus faz o que agrada a Ele
Deus dirige o caminho

O propósito de Deus prevalece

Todas as coisas acontecem para o bem determinado de Deus
Experiência é vida

Como as experiências surgem?
23

Externas

Internas

Tempo

Fome

Circunstâncias

Estresse

Clima

Falta de habilidades

Disponibilidade

Erros persoais

Intimidade

Intimidade

As experiências nem sempre são negativas: devemos entender que todos os eventos são
uma parte da vontade de Deus .

As experiências são aqueles momentos ordenados pelos quais Deus está moldando os
redimidos para o Seu prazer .
Tensão-Respostas-Emoções

Como você costuma responder ?

Tensão-Respostas-Emoções

Como você costuma responder ?
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O que as emoções revelam?
Lucas 6:43-45

A pureza do nosso coração

Provérbios 19:23

O objeto da nossa adoração

Tiago 4:1-3

A pureza dos nossos desejos

As emoções são o teste decisivo que revela o que realmente "precisamos" .
A personalidade desempenha um papel importante no tipo de resposta.
Veja o livro de Jó para exemplos de experiências .

Como leitor, temos uma visão e compreensão do mundo sobrenatural, mas somente Jó viu
as experiências daquilo que aconteceu com ele.
Experiência

O que aconteceu

Impacto na vida

Disastre natural (fogo)

Perda de propriedade

fonte de alimento e vestuário

Disastre natural (vento)

Perdea da família

Ataque dos Sabeus

Ataque dos Caldeus
Aflição física

Ataque pessoal (esposa)

Ataque pessoal (amigos)
Repreensão paterna

Qual foi a resposta de Jó?
Cedo e tarde

Jó 1:20-22, 2:10, 3:1,42:4-6

Perda de propriedade
Perda de propriedade
Perda de função

Perda do respeito

Perda de compaixão

produtividade

Transporte, comércio

Dor, incapacidade

(momentânea)

Perda de si mesmo Humilhação, honestidade

Foi uma coisa ruim para Jó experimentar essas coisas?
Teria sido melhor se Jó não tivesse experimentado essas coisas ?

O objetivo de compreender este material é reconhecer honestamente o tipo de respostas
que temos quando não estamos recebendo o que queremos.

Perceba que este é o método que Deus usa para nos moldar.

Reconhecimento
Semana 5

Meditação: Tiago 1:1-25
Questões:

Dia 1: Qual é a experiência que você teve hoje?

Que emoções você teve durante essa experiência ?

Dia 2: Descreva uma experiencia que você teve hoje.

Que emoções você teve durante essa experiência ?

Dia 3: Descreva uma experiencia que você teve hoje.

Que emoções você teve durante essa experiência ?

Você reconheceu quaisquer necessidades que foram reveladas por suas emoções ?
(Suas necessidades avaliadas por Deus)

Sessão 6—A Curva
Agenda

O que acontece externamente?

O que procede
o
31
externo?

Emoções levam ao exame
O exame é o passo no processo pelo qual concluímos o que é uma aplicação lógica para nossas
emoções .

É aqui que a aprendizagem acontece. (Na curva)

Eu aprendo que para conseguir o que eu quero eu preciso fazer o que é natural ou eu aprendo que
para ser como Cristo eu preciso obedecer

Sem perguntas não há aprendizagem.

Tensões

Emoções

Outros
Por que você está
fazendo isto comigo?
Você não sabe?

Si mesmo
Por que sou assim?
Quem melhor para
saber?

Você não se importa?
Como posso aliviar a tensão? Como
pode ficar longe disso?

Eu sou inútil.
Eu sou uma pessoa
má. Não posso evitar.
Eu preciso fazer "X"
para conseguir o que
eu quero.
Eu poderia muito bem
não ter nascido. Eu
não consigo mudar.

Como desenvolvemos as nossas questões?

Deus revelou que este é um
problema na minha vida . 1
João 1:8-10
Deus quer que minha vida se
assemelhe a Cristo .
Eu quero ser como Cristo .

Life
Vida

Aplicção

Death
Morte

Como minhas emoções se
comparam à imagem de
Cristo. O que Deus está me
ensinando através desta
experiência. .
O que eu não estou recebendo
que eu quero? Tiago 4:1-2
O que Deus quer? Tiago 1:2-7
Romanos 8:28-30

Conclusão

Eles não me amam.
Eles não me
respeitam.
Eles estão fazendo
isso de propósito.
Estou bem, é você
quem é o problema.

Guiado pelo Espirito

Examinação

Natureza pecaminosa

Como desenvolvemos as nossas questões?
A grade que usamos determina os tipos de questões e conclusões .

Tensões

Emoções

A Grade
Natureza pecadora

Conduzido pelo Espírito

Romanos 7:14-23
Gálatas 5:16-21
Colossences 3:5-10
Pessoas
Família
Midia
Satã -Aparência de verdade

Morte

Conclusão

Você estaria disposto a deixar os outros examinar suas

Examinação

Salmo 1
Salmo 119
Provérbios 1
Provérbios 3
Romanos 12:1
Filipenses 4:6-9
2 Timóteo 3:16&17
Tiago 1:22-25
2 Pedro 1:3-4

Vida
Romanos 8:11-13

Romanos 8:13
Tiago 1:13-15
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Aplicação

1 João 5:16-17

Reconhecimento
Semana 6

Meditação: João 15:1-17
Questões:

Dia 1: Reserve algum tempo e reveja suas respostas para a folha de reconhecimento da
Semana 1.

Como as suas respostas a essas perguntas lançam luz sobre os tipos de questões que você
busca?

Dia 2: Avalie, honestamente, qual a grade de lição desta semana você mais usa durante o dia.
Porque?

Quais são alguns desafios que você enfrenta para incluir a grade bíblica em sua vida ?

Dia 3: Quais são os benefícios de aplicar a grade bíblica à sua vida?

Qual(is) área(s) em sua vida você reconhece que Deus quer te moldar à imagem de Cristo ?

Sessão 7—O fruto
Aplicação e integração são o fruto de como processamos a vida.
• O que a Bíblia ensina sobre o fruto .
• João 15:1-17
• A poda do jardineiro - Experiências
A videira fornece - a grade do exame
• Permanecei em Jesus - obedecei aos meus mandamentos
Os ramos produzem— a aplicação e a integração
• Amem-se uns aos outros - mostre-se Jesus discípulos
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Dar frutos significa obediência
• Fruto vivo ou fruto morto
• Qual deles você quer ser conhecido por?
• O que Deus espera?
Aplicação é a estratégia pela qual esperamos alcançar nossas conclusões.
A integração é a ação tomada para cumprir nossa estratégia.
Tanto a aplicação como a integração estão diretamente relacionadas à grade que usamos.
• Natureza pecaminosa = Fruto morto
• Guiado pelo Espírito = Fruto vivo

Aplicação e integração são difíceis de parar nesta fase.
Como podemos chegar a um lugar onde nossas aplicações e integração se
assemelham mais regularmente à vida de Cristo ?

Confissão: Admissão de que Deus está mostrando suas insuficiências.
“Você, Deus, está certo.coisas que precisam ser trabalhadas.”
1 João 1:5 - 2:6

Salmo 51

Meditação: Transformando minha mente para pensar biblicamente.
“Ensina-me Senhor, para viver a vida a tua maneira .”
Salmo 1,

Romanos 12:1,

Salmo 119,

João 15:1-17,

Colossences 3:1-15

Estudo Bíblico Específico relacionado às insuficiências reveladas .

Prestação de conta: Convidando o corpo de Cristo a andar com você e chamá-lo.
“Eu quero produzir bons frutos, me avise quando você notar que eu não sou .”
Romanos 12:4-8
Hebreus 3:12-13,

1 Coríntios 12:12-31,

Hebreus 10:19-25

Efésios 4:11-13

Colossences 3:16,

Disciplina: Começando a fazer o trabalho duro de perseguir a semelhança de Cristo .
“Eu vou trabalhar consistentemente nestas áreas até que se tornem as normas.”
1 Timóteo 4

1 Corintíos 9:24

Comprometer-se a ser obediente .

A formação da grade bíblica leva tempo,

mas vai transformá-lo na imagem de Cristo.

Semana 7

Reconhecimento

Meditação:

(Especifique individualmente, baseado naquilo que Deus está revelando em sua
vida )

Questões: Em algum momento desta semana pense sobre o seguinte.
Confissão: O que você precisa admitir que Deus está certo?

Meditação: Em qual texto da Bíblia estás a meditar?

Prestação de contas :

Quem você está disposto a convidar para andar contigo?
O que poderia impedi-lo de perguntar a eles ?

Disciplina:

Qual dos itens acima você acha que é o mais difícil de incluir em sua vida?
PORQUE?

Quem seria uma pessoa que você conhece e que você sabe que se beneficiaria
com aquilo que você aprendeu durante esta série?

Sessão 8—Retenção
Agenda

Chaves para lembrar:
• Deus está soberanamente no controle
• Deus deseja santificar o Seu povo

• A Bíblia é a grade crítica para a nossa formação.
41

Coach

Contato

Conforto
Conselho

Orientação

Confronto

Um ministro entende que a agenda é a agenda de Deus para moldar o indivíduo
na imagem de Cristo.
O ministro pode começar a ver quais são as necessidades avaliadas sem ser o
avaliador .
Contato – participando da vida dos outros.É normal que você esteja lá .
Conforto – Presença estável, mesmo que você tenha vomitado em mim eu te
amo e quero continuar andando com você até que você melhore.
Confronto – Agindo como um espelho, ajudando-os a ver o que eles não podem
no momento.observo que você está tenso .
Orientação – Direção para a Palavra de Deus e semelhança de Cristo .
Conselho – Este é um bom plano, quais as implicações .
Treinamento – Como você está, quais ajustes podem ser feitos.

