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Shalom,  
 

ueridos, 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  
 

Q
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A BÍBLIA SAGRADA 
 

O discípulo cristão sábio não deixa passar dois grandes privilégios dados por D’us: 
o de falar com Ele, por meio da oração, e o de ouvir a sua palavra, por meio da 
Bíblia Sagrada. Aquele que pratica a oração e lê a Bíblia, diariamente, só tem a ser 
abençoado em tudo, como na vida pessoal, na família, nos estudos, no trabalho e 
no ministério.  
 
Vejamos os versículos abaixo, para vermos como isto é importante:  
 
01. A Bíblia, também chamada de Palavra de D’us, Lei, Mandamentos, ou 
Escrituras Sagradas, não é um livro como os outros, ela é uma coleção de livros 
selecionados. Vamos ler o texto de 2 Timóteo 3.15-17 e responder aquilo que ela 
diz de si mesma. 
  
a) A Escritura pode tornar o ser humano__________________para 
a___________________pela fé; 
b) Toda Escritura é______________________________________________por D’us. 
c) Toda Escritura é útil para______________________________________________; 
d) Toda Escritura é útil para______________________________________________; 
e) Toda Escritura é útil___________________________________________________; 
f) Toda Escritura é útil para_________________e tem o propósito 
de_______________os discípulos cristãos, além de mostrar o caminho da salvação. 
 
02. Vejamos mais alguns versículos, podemos dizer que, entre outras coisas, A 
Bíblia é: 
a) (Salmo 19.7):________________________________________________________. 
b) (Salmo 119.140):_____________________________________________________. 
c) (Salmo 119.160):_________________________e dura______________________. 
d) (Romanos 1.2):______________________________________________________. 
 
03. Em nossos dias, assim como era na antiguidade, as pessoas fazem uma 
verdadeira confusão quanto à religião e a espiritualidade. Segundo as palavras de 
Jesus, por que isto ocorre? (Mateus 22.29)__________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
04. Se isto acontece por desconhecimento, o que devemos fazer, seguindo o bom 
exemplo de Esdras 7.10?_________________________________________________ 
a Lei do Senhor __________________________e_____________________________. 
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05. Muitos reclamam que não conseguem entender as Escrituras. Quem pode abrir 
o nosso entendimento para que a entendamos? (Lucas 24.44,45): 
______________________________________________________________________. 
 
06. Em Atos 8.27-31 encontramos uma pessoa inteligente, um alto funcionário da 
rainha da Etiópia, que estava em dificuldades para entender a Bíblia. Qual atitude 
prática ele tomou para resolver este problema? 
______________________________________________________________________. 
 
07. Leiamos Salmo 1.1-2 e completemos: Quem deseja ser feliz, bem aventurado, 
bem sucedido na vida, deve ter o seu prazer na _______________do Senhor, e nela 
deve meditar de _____________________ e de ______________________________. 
 
08. Leiamos os versículos seguintes e relacionemos algumas das vantagens que o 
leitor da Bíblia alcança pela leitura e prática de seus conselhos, ensinamento e 
princípios. 
a) (Salmo 119.50):______________________________________________________. 
b) (Salmo 119.98,99):___________________________________________________. 
c) (Salmo 119.105):_____________________________________________________. 
d) (Josué 1.8):_________________________________________________________. 
e) (João 8.51):_________________________________________________________. 
f) (João 8.31):__________________________________________________________. 
g) (João 8.32):_____________________a verdade e ela o _____________________. 
 
Estas são apenas algumas das vantagens. Na verdade, o leitor da Bíblia só tem 
vantagens. Contudo, muitos ainda não querem dar a ela a atenção devida.... 
 
09. Pensando no que foi dito acima leia João 8.47 e responda: Por que certas 
pessoas insistem em não dar ouvidos à Palavra de Deus? 
______________________________________________________________________ 
 
Isto não significa que elas não podem vir a ser de D’us. Enquanto assim agem 
devemos continuar pregando-lhes a Palavra, na esperança que se convertam ao 
Senhor e também possam partilhar das maravilhas de Sua Palavra. 
 
10. Para encerrar, não podemos esquecer que a Palavra de D’us é para ser (Tiago 
1.22)_____________________________ e não apenas ouvida (ou lida). Se a 
conhecemos e não a praticamos estamos _______________________a nós mesmos 
e demonstramos, por esta atitude, que não conhecemos a D’us. 
 
Que possamos tomar posse desta promessa e pratica-la, Salmo 119.18, Diz: "Abre 
os meus olhos para que eu possa ver as verdades maravilhosas da tua lei." 


