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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 Oração, 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 importância 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 ORAÇÃO
Entre os vários privilégios que um discípulo de Cristo possui está o de falar com
D’us. Isto é feito por meio da oração, e não deve ser negligenciado de forma
alguma. Devemos aproveitar ao máximo este acesso que temos ao nosso Pai.
Responda às questões, conforme os versículos abaixo, e veja um pouco mais a
respeito do que a Escrituras Sagradas nos falam sobre esta atividade bíblica tão
importante.
01. Quando devemos orar? (1 Tessalonicenses 5.17)
______________________________________________________________________
02. A quem os discípulos recorreram para aprender a orar? (Lucas 11.1)
______________________________________________________________________
Nesta oportunidade Cristo apresentou um modelo de oração aos seus discípulos
(Lucas 11.2-4), a qual ficou conhecida como "Oração do Pai Nosso", Ela devia ser
seguida em suas linhas gerais e não repetida de forma mecânica.
03. Leia os versículos abaixo e complete as frases dizendo como não se deve orar.
a)
(Mateus
6.5):
Não
devemos
sermos____________________pelos outros.

orar

com

a

intenção

de

b) (Mateus 6.7): Em nossas orações não devemos usar de vãs__________________
04. Leia os versículos abaixo e complete as frases dizendo como devemos orar.
a) (Mateus 6.6): Devemos orar em____________________pois Deus vê o que está
em secreto.
b) (Atos 12.12): Devemos orar_____________________outros irmãos, como Igreja.
c) (Atos 3.1 e Daniel 6.10): Devemos orar_________________________separando
um tempo próprio para isto.
05. Os cristãos evangélicos se achegam a D’us, em oração, por meio, ou em nome,
de Jesus Cristo. Por que fazem isto?
a) (1 Timóteo 2.5): Porque Jesus é o único_________________________________.
b) (João 14.6): Porque Jesus é o único_____________________________________.
c) (oão 14.13,14): Porque Jesus nos____________________orar assim para sermos
atendidos.
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06. O que a Bíblia motiva a fazer para recebermos as bênçãos de D’us? (João
16.24; Mateus 7.7 e Tiago 4.2)____________________________________________.
07. Leia os versículos, cite alguns motivos pelos quais devemos Orar:
a) (Mateus 6.11):_______________________________________________________.
b) (Mateus 6.12):_______________________________________________________.
c) (Mateus 6.13):_______________________________________________________.
d) (Efésios 6.18) :_______________________________________________________.
e) (Mateus 9.38):_______________________________________________________.
f) (Tiago 1.5):__________________________________________________________.
g) (Tiago 5.14):_________________________________________________________.
h) João 11.41):_________________________________________________________.
08. Muitas vezes as nossas orações não são atendidas. Cite algumas das causas
pelas quais frequentemente isto acontece.
a) (Tiago 1.6,7):________________________________________________________.
b) (Tiago 4.3):_________________________________________________________.
c) (Isaías 59.1-2):_______________________________________________________.
09. Destaque alguns requisitos necessários para que D’us responda nossa oração
a) (João 16.23):________________________________________________________.
b) (Mateus 21.22):______________________________________________________.
c) (1 João 5.14):________________________________________________________.
d) (Lucas 18.1): Não____________________________________________________.
10. Os versículos seguintes mostram uma forte característica da vida de Jesus
(Mateus 14.23 e 26.36; Marcos 1.35; Lucas 6.12 e 23.34; João 17.1). Como seus
discípulos que somos, também em todas nós devemos praticar
a_________________________ em todas as oportunidades que surgirem em nossas
vidas. Agindo assim estaremos, neste particular, sendo verdadeiros discípulos de
Jesus, ao mesmo tempo em que desenvolveremos a nossa comunhão com D’us.
Tarefas para a semana:
01. Reescrevendo as respostas na lição no dia seguinte ao do estudo.
02. Um dia após o estudo volte a ler cinco capítulos o Evangelho de João, um
capítulo por dia.
03. Anote as dúvidas encontradas durante a leitura destes capítulos;
04. Memorize o texto de 1 Tessalonicenses 5.17, a seguir, e relembre os já
memorizados: "Orem sempre."
05. Separe um momento para oração diária antes de cumprir estas tarefas.
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