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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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O SERVIÇO NA COMUNIDADE LOCAL (IGREJA) 
 
Diversas pessoas, mesmo depois de terem sido transformadas pela experiência que 
tiveram com Nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua, sendo salvas pela fé em sua Obra 
Salvífica, acabam sendo influenciadas pelo pensamento midiático, pela 
modernidade e por doutrinas de autoajuda antibíblica, que enfatizam e destacam, a 
autossuficiência e o individualismo, e acabam pensando que não é necessário fazer 
parte de uma congregação ou igreja local para congregar e servir semanalmente, ou 
que basta um relacionamento superficial com esta, que seria suficiente.  
 
Entretanto, é bom notar que a Bíblia nem cogita a possibilidade de um discípulo 
cristão viver isolado. O discípulo de Cristo que segue a Bíblia vive em comunidade 
onde serve e é servido. Demonstrar a obra de Cristo em sua vida, congregando, é 
uma prova da Salvação que testemunha possuir, onde a mesma é desenvolvida 
(Filipenses 2:12). Vamos estudar alguns versículos que nos guiarão para uma 
compressão Bíblica da vida em comunidade:  
 
01. Leiamos 1 Coríntios 12.27 e complete: O Apóstolo Paulo, escrevendo a uma 
congregação, igreja local, afirma que os irmãos que participam dela, em conjunto, 
formam o _____________________de Cristo, e que cada um deles, individualmente, 
é um________________desse______________________________. 
 
02. Quem é a cabeça que comanda a todo este corpo? Leiamos (Efésios 5.23) 
______________________________________________________________________. 
É O Senhor Jesus quem comanda, cabe a nós estarmos atentos às ordens dadas! 
 
03. Leiamos os textos de 1 Coríntios 12, em destaque a seguir, e complete mostrando 
as características gerais dos membros da igreja. 
 
a)(v.15): Fazem parte de um mesmo_______________________________________; 
b)(v.18): Foram colocados por__________________________________neste corpo; 
c)(v.21): Todos são _____________________________________________ao corpo; 
d)(v26): Quando um membro do corpo sofre_________________________; quando 
um membro é honrado todos se___________________________________. 
 
Reflexão: Nas respostas acima, como isto se demonstra na prática, na vida da Igreja 
Local?  
 
04. Percebemos também por outras passagens, quando passamos a fazer parte deste 
corpo, entramos em uma verdadeira família, a de Deus (1 João 3.1). Sendo todos 
nós filhos de Deus, que cremos em Jesus (João 1.12), somos irmãos uns dos outros, 
como devemos viver? Leiamos (Atos 2.44) 
______________________________________________________________________. 
 
05. Como membros desta família possuímos várias responsabilidades mútuas. 
Vamos ler os versos a seguir e responder quais são algumas delas. (Após ler, e 
responder, comente os versículos): 
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a) (Gálatas 6.10): ________________; 
b) (Gálatas 6.1):  ________________; 
c) (1 Tessalonicenses5.11): _________ 
______________; 
d) (Mateus 20.25-28):_____________; 

e) (Tiago 4.11): __________________; 
f) (1 João 4.7): __________________; 
g) (Colossenses 3.13): ____________; 
h) (Efésios 6.18-19): ______________; 
i) (1 Pedro 4.9): _________________; 

A observação destas responsabilidades, serão de grande valor para o bom convívio 
em comunidade. 
 
06. Ainda que a Igreja seja o Corpo de Cristo, ela é formada por pessoas falíveis. 
Como em qualquer outra família, a convivência pode criar situações difíceis. Quando 
isto acontece, infelizmente, não é raro que o ofendido deixe de participar da 
comunidade. Isto é errado e deve ser evitado. Vejamos os versos a seguir, e 
responderemos como devemos agir nestes casos: 
 
a) O que devemos fazer se algum irmão pecar contra nós? (Mateus 18.15) 
______________________________________________________________________ 
 
b) Qual deve ser o próximo passo se não formos atendidos? (Mateus 18.16) 
______________________________________________________________________ 
 
c) Em último caso o que podemos fazer para tentar resolver a situação? (Mateus 
18.17)_________________________________________________________________ 
 
07. Se depois de termos tomado estes passos ainda nos sentirmos prejudicados, 
como devemos agir, seguindo o conselho do apóstolo Paulo que está em 1 Coríntios 
6.7? 
______________________________________________________________________ 
Podemos aprender com o Apóstolo Paulo, que sofrer o dano é melhor do que 
abandonar o convívio da igreja. O discípulo verdadeiro está pronto para perdoar e, 
até mesmo, abrir mão de seus direitos para o bem geral do Corpo de Cristo.  
 
08. À luz de tudo o que foi visto até aqui e baseado em Hebreus 10.25a, o que não 
devemos fazer? 
______________________________________________________________________ 
Este conselho deve ser levado a muito sério, pois ao deixarmos de congregar 
prejudicamos e somos prejudicados. Utilizando a figura do corpo, que o Apóstolo 
Paulo empregou tão bem, podemos dizer que um membro fora dele, além de não 
ter utilidade nenhuma e de não usufruir da ajuda dos demais membros, prejudica o 
seu bom funcionamento. Pense nisto cuidadosamente e fique firme; não saia do 
propósito de D’us para sua vida! 
 
Reflexão com o grupo:  
1)Neste estudo, o que mais chamou sua atenção?  
2)Quais os versículos que mais falaram ao seu coração? 
3)Qual será a sua postura a partir deste momento?  
 
"Pois bem, vocês são o corpo de Cristo (Formam), e cada um é uma parte desse 
corpo. (1 Coríntios 12.27) 


