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Shalom,  
 
Queridos, visando a consolidação da vida Cristã do discípulo e dos líderes, teremos 
uma série de estudos bíblicos, que visa dar o “leite inicial” da caminhada cristã 
para o discípulo, e para os líderes será uma revisão das doutrinas fundamentais de 
nossa fé.  
 
Lições como: A Salvação, O Perdão, A Obediência, A Bíblia, O Pecado, As 
Tentações, A Volta de Cristo, Serviço Comunitário, Os Dons Espirituais, 
Evangelismo: A Proclamação do Evangelho, O Discípulo e o Sofrimento, O 
Crescimento Espiritual, A Vida Eterna, O Batismo, A Luta contra o Pecado, A 
Santificação, A Igreja, A Ceia do Senhor, Os Dízimos, Ofertas e Primícias, O 
Testemunho do Discípulo, As Festas Bíblicas, As Últimas Coisas, entre outras, serão 
contempladas nas séries que serão enviadas a cada duas semanas para os grupos e 
nas redes sociais da Missão.   
 
Como líder, percebo a necessidade desta consolidação, que nos dará uma base 
forte, para um continuo avivamento em nosso ministério, e a formação de futuros 
líderes nas congregações.  
 
Aproveitando a oportunidade que chegamos de um QualiCamp abençoado, 
podemos usar as lições deste estudo como pós-qualicamp, para consolidar as 
vidas, e os novos discípulos que estiveram ali recebendo o melhor de D’us.  
 
Cada lição, deverá ser estudada em duas semanas nos NEF, nos discipulados 
individuais ou nos Cultos de Ensino e Discipulado, e nestas duas semanas, as lições 
podem ser feitas sem pressa, lendo os respectivos versículos e respondendo às 
perguntas, conversando e interagindo com os discípulos, e depois o líder dará as 
devidas explicações. Estes estudos podem ser impressos para facilitar a dinâmica 
de ensino. É importante todos estarem com suas Bíblias, pois usaremos bastante. 
 
Obs: (Caso o discípulo(a) não possa está nas reuniões, ele(a) pode imprimir e 
estudar as lições individualmente, e em caso de dúvidas, fazer contato com seu 
líder).  
 
Tendo as melhores expectativas, e certo da participação de todos os líderes e 
discípulos, agradeço.  
 
Em meu fraterno Shalom,  
 
Ap. Yves Marcel Garcia  
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A SALVAÇÃO 
 
Aqui mostraremos os passos que devem ser dados por aqueles que desejam 
conhecer e receber a salvação. Por isso, responda às perguntas que seguem com 
cuidado, utilizando as suas próprias palavras. As respostas devem ser tiradas das 
citações bíblicas indicadas. 
 
Evite responder aquilo que elas não dizem. 
 
01. Por que o ser humano necessita da salvação? (Romanos 5.12; 3.23 e 6.23) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
02. A quem D’us quer salvar? (1 Timóteo 2.1-4) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
03. Para que veio Jesus ao mundo? (1 Timóteo 1.15 e Lucas 19.10) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
04. Como Jesus realizou este propósito? (Romanos 5.8; 1 Pedro 3.18 e 2.24) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
05. O que devemos fazer para sermos salvos e recebermos a vida eterna? (João 
1.12; 3.16,18) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
(Atos 3.19) ________________________________e____________________ para 
que nossos pecados sejam cancelados. 
 
06. Responda completando: se a salvação é pela graça, alcançada através da fé em 
Jesus, conversão e arrependimento, qual o papel das boas obras na vida do 
cristão? (Mateus 5.14-16) Levar as pessoas a _____________________que está nos 
céus. 
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07. Por que, por mais corretos que possamos ser, ninguém é salvo pelas boas 
obras praticadas? (Efésios 2.8 e 9) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
08. Leia o texto que se encontra em Lucas 23.33-43 e responda: o que aquele 
homem crucificado a lado de Jesus precisou fazer para ser salvo? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
09. Sendo assim, em quem podemos encontrar a salvação (a vida eterna)? (1 João 
5.11,12) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
10. Responda, existe algum outro que possa nos salvar de nossos Pecados, do 
Mundo e do poder de Satanás? Então, qual o nome dEle? (João14.1-6 e Atos 
4.11-12) 
______________________________________________________________________ 
 
11. Lendo os versículos, complete respondendo: O que nos acontece no momento 
em que cremos? 
a) (João 5.24): Recebemos a _______________________________________eterna; 
b) (Atos 11.15-17): Recebemos o ___________________________o Espírito Santo. 
 
Receber o dom do Espírito é o mesmo que receber o Espírito Santo.  
Veja ainda Ef 1.13 e comprove. 
 
12. Algumas vezes os evangélicos são acusados de arrogantes por afirmarem que 
possuem a vida eterna. Será que é possível sabermos com certeza, ainda nesta 
vida, se temos ou não a vida eterna? (1 João 5.13) 
______________________________________________________________________ 
 
13. Como podemos saber realmente se temos a vida eterna, visto que Satanás o 
acusador dos homens (Apocalipse 12.10) nos acusa pelos nossos sentimentos que 
mudam tanto? (1Pedro 1.25) Porque a Palavra do Senhor, que nos garante isso, 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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Receber Jesus, ou crer em sua pessoa, significa mais do que a mera compreensão 
intelectual dos fatos relacionados com a vida de Cristo. Significa sujeitar-se a Jesus 
Cristo, prometer-lhe lealdade, unir-se a Ele, arrepender-se dos pecados cometidos 
e pedir que Ele tome conta de nossa vida. É um ato da nossa vontade. 
 
Se você ainda não fez isto pode fazer agora. Você gostaria de fazê-lo? __________. 
 
No caso de a pergunta acima ter sido respondida de forma positiva, o líder deve 
orar com a pessoa que está fazendo o estudo consagrando-a ao Senhor.  
 

Atividade para a primeira semana: 
 
01. Reescreva as respostas da lição no dia seguinte ao estudo, sem auxílio de 
outros. 
 
02. Leia cinco capítulos do Evangelho de João, a partir do primeiro, em sua 
sequência natural, um a cada dia, iniciando dois dias após o estudo em grupo. 
 
03. Anote as dúvidas e curiosidades encontradas durante a leitura para serem 
tratadas na próxima reunião.  
 
Leia todos os dias, procurando memorizar, o texto de 1 João 5.11,12: "E este é o 
testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida é nossa por meio do seu 
Filho. Quem tem o Filho tem a vida; quem não tem o Filho de Deus não tem a 
vida."  
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


