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INTRODUÇÃO

Após entender e aceitar o plano da salvação criado por 
Deus para o homem, Cristo nos chama para conhecer 
mais a fundo Seus ensinamentos. Sabemos que a palavra 
de Deus é a luz que guia nosso caminho. Portanto, durante 
as próximas onze lições, você aprenderá os princípios 
elementares da fé cristã.

Esse livro, intitulado “Discipulado”, serve para que você 
possa conhecer ainda mais a Deus e a sua palavra. 
Estude as lições com um cristão maduro, não se prenda 
somente às perguntas apresentadas, mas compartilhe 
suas percepções, dúvidas e anseios com ele.

Abra seu coração para que Deus possa falar com você 
a cada versículo, e esteja disposto a aplicar em sua vida 
cada um dos Seus ensinamentos.



O homem está ciente que algo de errado vem ocorrendo 
com a humanidade. O ser humano, criado à imagem 
de Deus, parece incapaz de ser semelhante a Seu filho, 
Jesus Cristo, devido à tendência da sua própria natureza 
em praticar o mal.

Nesta lição, você vai descobrir o que a Bíblia tem a dizer 
quanto a esse enigma. Além disso, vai aprender que há 
uma maneira do homem agradar a Deus com um simples 
ato da sua vontade.

Leia cuidadosamente as passagens citadas, responda 
as perguntas por escrito, com suas próprias palavras, e 
compartilhe suas respostas com seu discipulador.

a) Por que o homem necessita de salvação?
Romanos 3:23

b) Para que Jesus veio ao mundo?
Lucas 19:10

c) Como Cristo realizou este propósito?
Romanos 5:8, 1 Pedro 2:24, 1 Pedro 3:18

LIÇÃO [01]

O PLANO DE DEUS
PARA NOSSA SALVAÇÃO



d) O que devemos fazer para sermos salvos e recebermos 
a vida eterna?
João 3:16,18

e) As boas obras são necessárias para a salvação?
Efésios 2:8,9

f) O que acontece no momento em que cremos?
João 5:24, 2 Coríntios 5:17

g) Por que podemos ter certeza de que realmente 
possuímos a vida eterna?
1 João 5:11-13, João 10:27-30, 1 Pedro 2:9,10

“Receber a Cristo”, mais do que mera aceitação intelectual 
dos fatos relacionados com a vida de Jesus, significa crer 
em Cristo Jesus, sujeitar-se a Ele em todas as áreas da 
sua vida, prometer-lhe lealdade e unir-se a Ele. Não há 
mistério. É um ato de vontade.

TAREFAS PARA A PRIMEIRA SEMANA
Leia, durante a semana, os primeiros capítulos do 
Evangelho de João.
Memorize: 1 João 5:11,12



O fato de termos tomado a decisão de seguir a Cristo e 
de entregar nossa vida a Deus, não nos faz abandonar 
o mundo pecaminoso e repleto de tentações em que 
vivemos diariamente. Surgem, então, os seguintes 
questionamentos: podemos deixar de pecar? Podemos
fugir das tentações, mesmo vivendo em um ambiente 
moralmente contaminado? Neste estudo você vai 
descobrir como enfrentar o pecado, tendo a certeza de 
que é possível vencê-lo.

Leia cuidadosamente as passagens citadas, responda 
as perguntas por escrito com suas próprias palavras e 
compartilhe suas respostas com seu discipulador.

a) Quem é o inimigo do cristão?
1 Pedro 5:8

b) Quais são os principais elementos pelos quais somos 
tentados?
Gálatas 5:16,17, 1 João 2:15,16

c) Que certeza podemos ter na hora em que enfrentamos 
algum tipo de tentação?
1 Coríntios 10: 13

LIÇÃO [02]

COMO VENCER
O PECADO



d) Por que Deus pode nos fazer vencer as tentações?
1 João 4:4

e) Quais são as consequências de nos deixar levar pelas 
tentações?
Tiago 1:14,15

f) O que podemos fazer para evitar as tentações?
Mateus 26:41, Tiago 4:7

g) Quais são as armas de que dispomos para vencer o 
pecado?
Efésios 6:11-17

h) Como Jesus enfrentou as tentações impostas por 
Satanás?
Mateus 4:4,7,10

i) Como podemos ter a palavra de Deus sempre à nossa 
disposição para vencermos o pecado?
Salmos 119:11

TAREFA PARA A SEGUNDA SEMANA.
Memorize: 1 Coríntios 10: 13



“Eu estou errado.” Esta é, com certeza, uma das frases mais 
difíceis de serem pronunciadas por nós, humanos. Deus já 
fez a parte dEle para que você esteja livre diariamente de 
qualquer culpa do pecado.

A sua parte – aquela parte difícil – é a confissão. A 
Bíblia ensina claramente a quem devemos confessar os 
pecados, quais são as consequências dos pecados não 
confessados, o grande benefício que a confissão traz para 
todos os nossos relacionamentos e outras coisas mais.

Leia cuidadosamente as passagens citadas, responda 
as perguntas por escrito com suas próprias palavras e 
compartilhe suas respostas com seu discipulador.

a) Qual é a base bíblica para o perdão dos pecados?
Efésios 1:7

b) Sabemos que somos perdoados no ato da nossa 
conversão. Isso quer dizer que nunca mais pecaremos?
1 João 1:8,10

c) Quais são as consequências dos pecados não 
confessados?
Salmos 66:18, Provérbios 28:13

LIÇÃO [03]

O PERDÃO DE TODO
E QUALQUER PECADO



d) O que devemos fazer para que Deus nos perdoe? E, 
além de nos perdoar, o que Ele ainda pode fazer por nós?
1 João 1:9

e) A quem devemos confessar os nossos pecados?
Salmos 32:5

f) Além da confissão, qual é a outra atitude que devemos 
tomar para alcançar o perdão de Deus?
Provérbios 28:13

g) Uma vez que somos perdoados por Deus, quais devem 
ser as nossas atitudes em relação aos outros?
Efésios 4:32

h) Qual a consequência de não perdoarmos os outros?
Mateus 6:15

Muitas vezes somos nós quem não nos perdoamos pelos 
nossos pecados. Isto significa dizer a Deus que o sacrifício 
de Cristo na cruz não foi suficiente para alcançarmos o 
perdão. Porém, o perdão de Deus é eterno. A nós basta 
apenas confessar e abandonar o pecado.

TAREFAS PARA A TERCEIRA SEMANA
Memorize: 1 João 1: 9 Leia Salmos 38



A oração deve ser um hábito fundamental para o cristão. 
Deus demonstrou o seu imenso amor por nós entregando-
nos seu único Filho para que tenhamos vida eterna. Se o 
Seu amor por nós é tão imenso, será que não nos dará o 
que necessitarmos para viver?

Nesta lição você vai descobrir que Deus, na sua sabedoria, 
é capaz de atender, de modo apropriado, a todas as 
nossas necessidades. 

Entretanto, devemos saber a maneira certa de pedir, ter o 
preparo devido e ser ciente da importância que a oração 
deve ter em nossa vida.

Leia cuidadosamente as passagens citadas, responda 
as perguntas por escrito com suas próprias palavras e 
compartilhe suas respostas com seu discipulador.

a) O que a Bíblia diz que devemos fazer para que as nossas
necessidades sejam supridas?
Salmos 34: 8-10

b) O que nos assegura que Deus suprirá todas as nossas
necessidades?
Romanos 8:32

LIÇÃO [04]

O PODER
DA ORAÇÃO



c) Com que propósito Jesus responde as nossas orações?
João 14:13,14

d) Por que devemos nos achegar a Deus por meio de 
Jesus Cristo?
João 14:6

e) Mencione alguns motivos pelos quais devemos orar.
Mateus 6:9-13, Tiago 1:5, Efésios 1:16, 18-19

f) Quais são as causas pelas quais frequentemente a 
oração não é respondida?
Salmos 66:18, Tiago 4:3

g) Escreva alguns requisitos necessários para que Deus 
responda as suas orações.
Mateus 21:22, João 16:23,24, 1 João 5:14,15

h) Qual era uma das características da vida de Jesus?
Mateus 14:23

TAREFA PARA A QUARTA SEMANA
Memorize: João 16:24



Uma das realidades mais importantes para o cristão, 
embora menos entendida, é o ensino bíblico quanto 
ao Espírito Santo. Neste estudo, você vai ver que o 
Espírito Santo de Deus não é uma força misteriosa, mas 
sim uma pessoa que atua poderosamente no mundo 
contemporâneo. Ele habita em nós e a nossa sensibilidade 
à sua presença é de suma importância.

Leia cuidadosamente as passagens citadas, responda 
as perguntas por escrito com suas próprias palavras e 
compartilhe suas respostas com seu discipulador.

a) Que evidencia temos de que o Espírito Santo é parte da 
Trindade que é Deus?
Atos 5:1-4

b) Quais são as funções do Espírito Santo no mundo?
João 16: 7,8,13,14

c) Cite algumas funções que o Espírito Santo executa em 
favor dos cristãos.
João 14:26, Romanos 8:13,14, Efésios 1:13,14

LIÇÃO [05]

ESPÍRITO SANTO:
O SEGREDO DO PODER



d) Como cristãos, quais são os nossos deveres para com 
o Espírito Santo?
Efésios 4:30, 1 Tessalonicenses 5:19

e) Quais são as características de um cristão que vive em 
concordância com o Espírito Santo?
Gálatas 5:22,23

TAREFA PARA A QUINTA SEMANA
Memorize: Gálatas 5:16



Na quarta lição aprendemos sobre a possibilidade e 
o privilégio de falar com Deus em oração. Nesta lição, 
veremos como Deus fala conosco mediante a Bíblia, que 
também é chamada de Palavra de Deus ou Escrituras. A 
Bíblia contém histórias, poesias, contos, romances e tudo 
o que Deus precisa para revelar o que Ele é, como Ele 
pensa, o que Ele faz e o que Ele espera do homem.

Não é de se surpreender, então, que a Bíblia seja diferente 
de todos os outros livros. Além de ser histórica, o seu 
ponto de vista é divino e, por isso, podemos saber os fatos 
e as realidades que nenhum cientista pode descobrir por 
meio da pesquisa, e o sábio não pode desvendar pelo 
raciocínio.

Leia cuidadosamente as passagens citadas, responda 
as perguntas por escrito com suas próprias palavras e 
compartilhe suas respostas com seu discipulador.

a) O que diz a Bíblia de si mesma?
2 Timóteo 3:16,17

b) Cite o que Deus diz que recebemos por meio da Sua 
Palavra.
Salmos 19:7, Salmos 119:11, Salmos 119:105, Romanos 10:17

LIÇÃO [06]

A BÍBLIA:
LUZ E VIDA PARA 
NOSSOS DIAS



c) A Bíblia é comparada a que tipo de instrumento para 
operar em nossas vidas?
Hebreus 4:12

d) Quanto tempo permanecerá a Palavra de Deus?
1 Pedro 1:24,25

e) A quem pertence aquele que ouve a voz de Deus?
João 8:47

f) Por que muitos cristãos não assimilam o alimento sólido 
da Palavra de Deus?
Hebreus 5:12-14

g) Indique maneiras pelas quais assimilamos a Palavra de 
Deus.
Josué 1:8, 1 Timóteo 4:13, 2 Timóteo 2:15 

TAREFA PARA A SEXTA SEMANA
Memorize: Salmos 119:105



Por meio da Bíblia, Deus usa a figura pai-filho para 
ensinar a necessidade de um relacionamento baseado na 
confiança e obediência absoluta.

A obediência é, de fato, a maneira principal pela qual 
manifestamos que realmente estamos levando Deus a 
sério. Nesta lição, você vai descobrir que a obediência aos 
princípios divinos está relacionada com a oração e com a 
capacidade de entender a vontade de Deus para sua vida.

Leia cuidadosamente as passagens citadas, responda 
as perguntas por escrito com suas próprias palavras e 
compartilhe suas respostas com seu discipulador.

a) Depois de nascer na família de Deus, que tipo de filho 
você deve ser?
1 Pedro 1:14

b) Depois de crer em Cristo Jesus, como você pode 
demonstrar que ama a Deus?
João 14:15,21

c) Existe algo que agrade mais a Deus do que a obediência?
1 Samuel 15:22

LIÇÃO [07]

A OBEDIÊNCIA:
O SEGREDO DO SUCESSO
NA VIDA CRISTÃ



d) Qual é o benefício da obediência?
1 João 3:21,22, João 14:23, João 15:10

e) Sabemos que Satanás, por meio do mundo, colocará 
a nossa frente diversas dificuldades para que possamos 
obedecer a Palavra de Deus. Como podemos suportar e 
superar essas dificuldades?
Hebreus 12:3, 1 Pedro 2:21-23

f) Como podemos obedecer a Deus verdadeiramente?
Efésios 6:6, Salmos 40:8

g) Como teremos a certeza de que conhecemos a Deus?
1 João 2:3-6

TAREFA PARA A SÉTIMA SEMANA
Memorize: João 14:21



Quem aceita a Jesus como seu salvador e começa a 
desfrutar das maravilhas de uma nova vida, acha natural 
falar dEle e do Seu amor.

Falar do encontro que teve com Cristo. Porém, é mais 
do que um simples prazer, é uma responsabilidade que 
todos os filhos de Deus têm. Nesse ponto surgem alguns 
problemas, pois muitas pessoas se acham incapazes de 
falar da Bíblia.

Se você se encaixa nesse quadro, esta lição traz surpresas
agradáveis. Deus tem várias maneiras de nos ajudar, 
fornecendo todo equipamento necessário para que 
tenhamos êxito em falar do nosso Salvador.

Leia cuidadosamente as passagens citadas, responda 
as perguntas por escrito com suas próprias palavras e 
compartilhe suas respostas com seu discipulador.

a) Qual a missão que Jesus nos deixa?
Mateus 28:19,20

b) Quem possui a responsabilidade de falar de Jesus 
Cristo aos outros?
2 Coríntios 5:20

LIÇÃO [08]

EVANGELISMO:
COMO COMPARTILHAR 
JESUS COM OS OUTROS



c) Enumere algumas razões pelas quais não falamos de 
Jesus aos outros.
João 12:42,43, 2 Timóteo 1:8

d) Quem nos capacita a sermos testemunhas de Cristo?
Atos 1:8

e) Qual deve ser o tema principal na sua apresentação do 
Evangelho?
1 Coríntios 15:3,4

f) Os versículos abaixo apontam vários elementos 
importantes na apresentação do Evangelho. Quais são 
eles?
Romanos 3:23, Romanos 5:8, Romanos 6:23, Hebreus 
9:27,28, Efésios 2:8,9, João 1:12

TAREFA PARA A OITAVA SEMANA
Memorize: Mateus 28:19,20



Vivemos por muito tempo sem o conhecimento da 
verdade. Nossos hábitos talvez não condizam com os 
padrões que Deus estabeleceu para nós. A Bíblia nos fala 
que as mentiras nos tornam escravos de vícios, de ídolos 
e de atitudes. Entretanto Jesus disse: “E conhecerão a 
verdade, e a verdade os libertará.” (João 8:32).

Estas atitudes erradas e persistentes serão por nós 
chamadas de “fortalezas”. Uma fortaleza se caracteriza 
quando continuamente escorregamos no mesmo pecado. 
Por mais que nos esforcemos, às vezes incorremos no 
mesmo pecado, sem o percebermos. Estas são áreas 
de nossa vida que ainda não estão completamente sob 
o controle de Cristo. Nessa lição aprenderemos como 
enfrentar os pecados que muitas vezes nos dominam.

Leia cuidadosamente as passagens citadas, responda 
as perguntas por escrito com suas próprias palavras e 
compartilhe suas respostas com seu discipulador.

a) Qual minha maior fraqueza? (pecados ou hábitos como 
amargura, raiva, ciúmes, preguiça, palavrões, horóscopos, 
adoração a ídolos, vícios, medos vergonha, masturbação, 
pornografia, prazeres da carne, ocultismo, envolvimento 
com espiritismo etc.)
1 João 1:8

LIÇÃO [09]

ENFRENTANDO
AS FORTALEZAS



b) A quem pertencem as armas capazes de destruir as 
fortalezas em nossa vida?
2 Coríntios 10:3-5

c) Qual é a nossa parte nessa luta?
Romanos 12:1,2, Tiago 4:7

d) Quais são as nossas armas?
Efésios 6:10-18

e) Qual é a promessa de Deus?
1 João 1:9

f) Qual a promessa de Deus para nossa vida?
Filipenses 1:6

TAREFA PARA A NONA SEMANA
Memorize: 1 João 1:9



Contribuir financeiramente é uma forma bíblica de 
adorarmos a Deus. É parte da visão de que tudo o que 
temos pertence a Deus e que a Ele devolvemos apenas 
uma parte. (Salmos 24:1)

Ela serve para suprir as necessidades daqueles que 
investem suas vidas para a o reino de Deus, também para 
o custeio de toda a estrutura da igreja e para suprir os 
necessitados. (1 Timóteo 5:17,18. 1 Coríntios 9:4-15)

No velho testamento, a forma de contribuição era o 
dízimo, ou seja, a entrega da décima parte de tudo o 
que era arrecadado. (Malaquias 3:10) Hoje, após Cristo, 
a contribuição é determinada conforme o que está em 
nosso coração. (2 Coríntios 9:7)

Como você tem investido esses valores na obra de Deus?
Os versículos a seguir falam um pouco mais sobre 
contribuição e finanças.

Leia cuidadosamente as passagens citadas, responda 
as perguntas por escrito com suas próprias palavras e 
compartilhe suas respostas com seu discipulador.

a) O que a bíblia fala sobre o amor ao dinheiro?
1 Timóteo 6:7-10

LIÇÃO [10]

CONTRIBUINDO COM
O REINO DE DEUS



b) Podemos adorar a Deus sendo generosos em repartir 
os nossos bens?
2 Coríntios 9:12-15

c) Como são supridas as necessidades de quem dedica 
sua vida em favor da obra de Cristo?
Filipenses 4:15-20

d) De que maneira devemos contribuir?
2 Coríntios 9:7-11

Ao falarmos em dinheiro, as reações são diversas, 
dependendo do lado em que as pessoas estiverem: há 
o lado dos que necessitam receber e o lado dos que 
necessitam dar. Deus não tem um banco na Terra, nem 
permite que o dinheiro caia do céu. Ele concede dinheiro
aos cristãos para que possamos contribuir como um ato 
de adoração.

TAREFA PARA A DÉCIMA SEMANA
Memorize: 2 Coríntios 9:7



No novo testamento, quando alguém cria em Jesus era
imediatamente batizado. Por isso, muitas vezes o batismo 
aparece no novo testamento quase como um sinônimo 
da própria conversão. (Atos 2:38)

O batismo e a conversão estão vinculados um ao outro 
de tal forma que ser convertido implica em ser batizado, e 
espera-se que alguém batizado seja convertido. Mas não 
devemos confundir a conversão com o batismo.

A conversão acontece quando uma pessoa ouve o 
evangelho e crê nele de todo o coração. Toda conversão 
verdadeira fará com que a pessoa se aproxime de Deus 
com um sentimento de arrependimento pelos seus 
pecados, e com o desejo de submeter-se à autoridade de
Jesus Cristo. O Batismo, por sua vez, é um mandamento.
 
Uma vez convertidos, caminhamos mais próximos de 
Cristo. Por consequência de nossa vida, pelo Batismo 
publicisamos, a todos, nossa decisão por Cristo. Nesta lição 
entenderemos a importância do batismo em nossa vida.
Leia cuidadosamente as passagens citadas, responda 
as perguntas por escrito com suas próprias palavras e 
compartilhe suas respostas com seu discipulador.

LIÇÃO [11]

BATISMO:
UMA ATITUDE
DE OBEDIÊNCIA



a) Por que devo me batizar? O que a Bíblia fala sobre o 
batismo?
Mateus 3:13-17, Romanos 6:3,4, Mateus 28:19,20, 1 Coríntios 
12:12,13, Efésios 4:4-6

b) Diante desses relatos encontrados na Bíblia, quando 
devemos nos batizar?
Atos 2:37-41, Atos 8:26-39

TAREFA PARA A DÉCIMA PRIMEIRA SEMANA
Memorize: Mateus 28:19



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após finalizar as 11 lições, você está preparado para 
os próximos passos da Linha de Maturidade que 
desenvolvemos para o nosso grupo de cristãos. Caminhar 
ao lado de um cristão maduro tem relação direta com 
o que Jesus Cristo teve com seus discípulos, ou seja, 
relacionar-se com alguém com frequência para orar, 
estudar a Palavra de Deus, confessar pecados, entre 
outros. A esse acompanhamento chamamos de “vida na 
vida”.

Você pode andar junto com a pessoa com quem estudou 
essas lições. E em um futuro próximo, você poderá 
discipular outras pessoas.

Que tal continuar o seus estudos e assim crescer 
espiritualmente com o próximo livro da Linha de 
Maturidade (Ser semelhante a Cristo). Nele você aprenderá 
o verdadeiro objetivo de todo cristão.



A VISÃO

Qual é o objetivo ou próposito de um cristão? Deus nos fala 
por toda bíblia que a essência do cristão é ser semelhante 
a Cristo. Por esse motivo a Aliança Bíblica acredita que o 
verdadeiro propósito de todo cristão é:

SER SEMELHANTE A CRISTO

Para que esse desejo seja real, três prioridades se 
destacam dentro da igreja.

Tudo o que aprendemos ou ensinamos deve apontar para 
Cristo. É fundamental como Seus seguidores, estarmos 
aptos a explicar os motivos da nossa fé. Se quisermos 
ser semelhantes a Ele, precisamos ensinar Sua palavra e 
meditar em Seus mandamentos.

Podemos afirmar que se relacionar, é cumprir o desejo 
de Deus para o homem. Seremos reconhecidos como 
seguidores de Cristo, semelhantes a Ele, pelo amor que é 
visto em nossos relacionamentos.

Temos um chamado em comum, que é ir e fazer discípulos 
de Cristo. Todo cristão possui um dom espiritual para 
servir ao próximo e a Deus. Somos convocados a exercer 
esse dom em favor do Seu reino.

ENSINO

RELACIONAMENTO

MINISTÉRIO



ANOTAÇÕES



ANOTAÇÕES


