Curso Bíblico
Discipulado de Integração
Curso Bíblico Para Novos Discípulos de Jesus Cristo

• Quando aceitamos o
evangelho, cremos
em Jesus Cristo como
nosso Salvador e
Senhor, temos o
nascimento espiritual.

...assim , se alguém

está em Cristo , é nova
criatura;
as coisas antigas já
passaram ; eis que se

fizeram novas.
(II Coríntios 5:17)
• Estamos na WEB
www.novavida.net

Discipulado de Integração
É maravilhoso saber que você tomou a decisão de ser um discípulo de
Jesus Cristo. Agora que você é um discípulo deverá começar sua
jornada de formação no caráter de Cristo.
Seu primeiro passo deve ser no sentido de consolidar sua decisão. Não
permita que o diabo ou o mundo ponha dúvidas sobre sua nova
identidade em Cristo. Este curso lhe ajudará a consolidar sua fé,
mostrando-lhe os recursos que Deus nos apresenta em Sua Palavra, a
Bíblia Sagrada.
O processo de consolidação da fé precisa ter início logo em seguida a
decisão para Cristo e prosseguir por toda a vida cristã, havendo uma
atenção especial nos primeiros dias dessa nova vida.
Este Curso Bíblico é chamado de Discipulado de Integração porque
tem dois objetivos fundamentais:
1) Integrar o novo discípulo na comunhão da Igreja – Sua
presença em nosso meio é motivo de grande alegria.
Queremos que você conheça seus novos irmãos, nessa
grande família, a igreja de Jesus Cristo.
2) Formar o caráter de Jesus no novo discípulo; firmá-lo na fé
e lançar firmes fundamentos para o seu crescimento
espiritual. Desejamos seu crescimento espiritual e
fortalecimento no poder de Deus.

CNV
Discipulado
de Integração.
Curso Gratuito

No intuito de auxiliarmos seus estudos disponibilizamos um
irmão colaborador, a fim de lhe apresentar o presente curso,
compartilhar suas dúvidas e ajudar no que for possível. Este irmão é o
seu discipulador. No decorrer de seus estudos bíblicos você terá a
oportunidade de fazer vários cursos e treinamentos e contará com
outros discipuladores.
Em breve você estará sentindo o desejo de ajudar outras
pessoas a entender a Palavra de Deus e será uma grande alegria
contar com sua participação ativa na evangelização desta cidade.
Seja Bem-vindo!
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Discípulo é um aluno em educação contínua. Ele está sempre aprendendo coisas novas com a
Palavra de Deus;

 Discípulo é aquele que vive o que aprende de seu Mestre (Jesus);

 Discípulo é aquele que permanece em união frutífera com Cristo;

 Discípulo é aquele que tem a Cristo com seu referencial maior;

 Discípulo é aquele que segue a Cristo por toda vida.

 Discípulo é aquele que procura imitar seu Mestre.
:
Discípulo – Alguém especial que requer atenção especial.

1 - Alimentação adequada (leite racional). ( 1 Pe 2:2)
A Palavra de Deus é o alimento para o espírito do homem.
Assim que o homem aceita a Cristo não pode receber de imediato alimentos sólidos, mas o leite da
Palavra. O novo convertido precisa crescer saudável com as orientações básicas da vida cristã.
Assuntos polêmicos e complexos devem ser deixados para tempo oportuno.
A sequência da maturação do discípulo é a seguinte: A princípio, quando novo convertido, é alimentado
pelos outros; mais tarde, começa a alimentar-se por conta própria e finalmente, quando adulto, passa a
alimentar outras pessoas.
Um dos alvos do discipulador é ensinar o discípulo a alimentar-se espiritualmente por conta própria e de
tal forma que possa mais tarde ser também um discipulador, alimentando outros discípulos.
Discípulo – Alguém especial que requer atenção especial.
2 – Comunhão Cristã
Não pode haver crescimento espiritual fora do contexto da comunhão cristã. A igreja é a casa do Pai e
os crentes são os irmãos em Cristo.
Não é suficiente o contato semanal com o culto a Deus. Você é nosso convidado especial para um interrelacionamento com outros irmãos, nas diversas atividades e programações da igreja, onde se
compartilham ideias, verdades aprendidas na Palavra, aspirações, e onde haja compreensão. A casa do
Pai é este lugar maravilhoso de comunhão e crescimento espiritual.
Discípulo – Alguém especial que requer atenção especial.
3--Precisa de um referencial na Igreja
Seu maior referencial deve ser Jesus Cristo. Os discípulos, mesmo os apóstolos, são homens
sujeitos a falhas. Olhe sempre para Jesus e procure imitá-Lo no caráter, nas atitudes e no pensar. Com
o tempo você começará a identificar também homens e mulheres de Deus, que vivem em santo
procedimento. Aproveite para se aproximar mais dessas pessoas, pois fazendo assim você terá
melhores e maiores condições de um bom crescimento espiritual.

Curso Bíblico
Lição 1
Curso Bíblico Para Novos Discípulos de Jesus Cristo

• Quando aceitamos o
evangelho, cremos
em Jesus Cristo como
nosso Salvador e
Senhor, temos o
nascimento espiritual.

A NOVA VIDA EM CRISTO
Para entrar no Reino dos Homens nós temos que nascer biologicamente (fisicamente) .
Homens geram filhos dos homens. Para entrar no Reino de Deus temos que nascer
espiritualmente. Deus gera filhos de Deus.

A isto, respondeu Jesus: Em verdade, em verdade te digo que,

...assim , se alguém

está em Cristo , é nova
criatura;

se alguém não nascer de novo , não pode ver o reino de Deus.
Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer, sendo velho? Pode,
porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez?

as coisas antigas já
passaram ; eis que se

fizeram novas.
(II Coríntios 5:17)
• Estamos na WEB
www.novavida.net

Respondeu Jesus: Em verdade, em verdade te digo: quem não nascer da água e do
Espírito não pode entrar no reino de Deus.
O que é nascido da carne é carne; e o que é nascido do Espírito é espírito.

Não te admires de eu te dizer : importa -vos nascer de novo....

Nascimento Espiritual
Todos os seres

nosso Salvador e

humanos que hoje

Senhor , temos um

vivem no planeta
tiveram um nascimento
Curso
Bíblico

físico ou natural.

nascimento espiritual.
Pela fé nascemos de

E , ....assim , se alguém
está em Cristo , é nova

criatura;
as coisas antigas já

Deus. Recebemos a

passaram; eis que se

pais, da carne , com a

natureza de Deus e
passamos a ter uma

fizeram novas.

natureza humana caída

nova vida.

Nascemos de nossos

pelo pecado.
Quando aceitamos o
evangelho e cremos
em Jesus Cristo como

(II Coríntios 5:17)

Portanto , quando você

Como é essa nova vida

creu em Jesus Cristo,

? Com Cristo você vai

nasceu espiritualmente
para viver uma nova
vida.

aprender a viver de
uma nova maneira.
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Nova Identidade
Quando recebemos a Jesus como Senhor somos também recebidos por
Deus como filhos . Esse é o grande amor de Deus : Ele nos faz seus filhos
– João 1:12,13; I João 3:1.
O Espírito Santo também fala isso no nosso coração. Ele confirma que
somos filhos de Deus e que podemos chamar a Deus de Pai. Romanos
8:14-17.

Filho de Deus
Um filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus (Leia Rm 8:14).

Um filho de Deus é
guiado pelo Espírito
de Deus

Antes de conhecermos a Jesus, nós éramos filhos da desobediência,
guiados pela vontade da natureza adâmica e não pela vontade da
natureza de Deus. Agora, como filhos de Deus, não devemos andar mais
na vontade da natureza carnal, mas na vontade da natureza de Deus

Se alguém lhe

implantada em nós. O crente anda na vontade de Deus, obedecendo à

perguntar hoje:

Sua Palavra e sendo dirigido pelo Espírito Santo.

“quem é você ?”,
você pode responder
com toda segurança
e alegria : Eu Sou
Filho de Deus! Sim,
você é um filho de

Um filho tem liberdade e intimidade com o seu pai (Romanos 8:15-16).
Toda a sua vida deve estar apresentada a Deus que é seu Pai. Viva em
intimidade como ele pela oração e pela confiança que Ele lhe recebe e lhe
ouve com muito amor. Chame-o de pai. Você pode ter certeza que Ele lhe
ama e cuida de você como um pai perfeito que nunca lhe abandona.

Sua Nova Maneira de Viver
Quando estávamos sem Jesus vivíamos de acordo com a natureza do pecado. Também vivíamos da
nossa própria capacidade e força. A nossa confiança estava em nós mesmos. Quando pensávamos
em Deus também sempre achávamos que era necessário fazer alguma coisa para que Ele ficasse a
nosso favor. Enfim, tudo dependia de nós ou do destino. Na verdade estávamos perdidos.
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Viver Por Fé
Agora, que conhecemos a Jesus, não vivemos mais pela nossa capacidade e força pessoal . Também
não vivemos mais levados pelo destino e nem vivemos mais de fazer a vontade da carne.
Nós vivemos a nova vida no reino de Deus por meio da fé - Romanos 1:17.
Nessa nova modalidade de vida , pela fé , o que vale é o que Deus diz na Sua Palavra . Isso significa
duas coisas:
Viver por fé é Obedecer a tudo que o Senhor diz na Sua Palavra.
Aquele que crê em Jesus como Senhor vive para obedecê-Lo. Crer em Deus significa obedecê-Lo,
praticar a sua Palavra , fazer o que Ele manda seja qual for a situação e seja qual for o preço a pagar. O
crer salvador implica em obedecer. – Hebreus 11:8; Tiago 2:14-23.
Viver por fé é saber que tudo que o Senhor diz na Sua Palavra é verdadeiro.
Quem não vive por fé é sempre dependente das circunstâncias para estar alegre ou triste, para ter
vitória ou derrota, para ter ânimo ou desânimo. Mas aquele que vive por fé não depende das
circunstâncias, pois mesmo em meio às situações mais adversas, consegue permanecer firme naquilo
que o Senhor Jesus diz – Habacuque 3:17-19. Crer é permanecer firme naquilo que Deus fala.
No mundo natural nós
vivemos pela razão e
pelo fruto de nossos

Senhor diz na Bíblia, Sua Palavra.
Você é um filho de Deus que vive pela fé no Senhor
Jesus!

esforços.
No Reino de Deus nós

Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a

vivermos pelo crer e

fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo;

obedecer a tudo que o

logo, já não sou eu quem vive, mas...

Você, agora que creu
em Jesus como
Salvador e Senhor de
sua vida, faz parte da
família de Deus e é
cidadão do Reino.

Não existe nova vida sem a presença de Cristo no coração do homem. Alguém pode até
fazer consertos e ajustes, moldando setores de sua vida pessoal, familiar e social,
alcançando progressos notáveis. Todavia, essa pessoa no máximo mudou de
comportamento, mas a sua essência continua a mesma.
Sem Jesus Cristo continuaremos sendo imagem e semelhança do homem terreno,
Adão.
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Atividades De Fixação
I - Em Romanos 8:14-17 vemos que somos filhos de Deus e que o Espírito Santo
confirma isso no nosso coração . Para fixar esse texto , complete as palavras que
faltam nas frases abaixo:

Todo filho de Deus
vive guiado pelo
Espírito de Deus.”
Pois todos os que são ___________________________ pelo Espírito de Deus são
de Deus.
de escravidão , para viverdes , outra

Porque não recebestes o _________

vez , atemorizados , mas recebestes o espírito de
II - Nossa identidade é de filhos de Deus . Marque as alternativas que não correspondem com essa
realidade:
a) Como filho de Deus sou herdeiro juntamente com Cristo de toda a glória que Deus tem.
b) Como filho de Deus ando da maneira como o Senhor Jesus andou aqui na terra , santo como
meu Pai Celestial é santo.
c) Já que sou filho de Deus não importa como eu ando , já estou com tudo garantido mesmo que
permaneça no pecado.
d) Sendo filho de Deus tenho liberdade e intimidade com o meu Pai , vivo em oração e sei que ele

Quem nasceu do
Espírito, tem seu
nome escrito no
Livro da Vida
Eterna.

III - Quanto ao viver por fé , escreva os versículos que correspondem às
frases abaixo:
1) Romanos 1:17.2) Efésios 2:4-10.

3) Hebreus 11:.6

4) Hebreus 11:8.5) Tiago 2:14-23. 6) Hebreus 11:1.
a) Sem fé é impossível agradar a Deus.
b) Crer é obedecer.
c) O justo vive da fé.
d) Somos salvos pela graça de Deus , por meio da fé em Jesus , não é pelos
nossos méritos

,
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Aplicação de Conteúdo
Viver pela fé é viver daquilo que Deus diz na sua Palavra. O que o mundo diz sobre nós, o que
Satanás diz e muitas vezes o que nós mesmos pensamos e dizemos de nós não corresponde à
verdade que o Senhor diz. Se você dá ouvidos ao mundo, a Satanás e à vontade de seus sentimentos
humanos, você não está vivendo por fé.
Com base nos exemplos abaixo, continue escrevendo o que a Bíblia diz, como verdade, a seu respeito.

Texto bíblico

O que Deus diz sobre mim

João 1:12-13 -

Sou filho de Deus.

João 15:15

Sou amigo de Deus.

-

Mateus 5:13,14
João 5:24
Romanos 5:1
Romanos 6:18
Romanos 8:17
II Coríntios 5:17

Você gostaria de
quebrar algum
hábito
pecaminoso?
Eis aqui sete técnicas
baseadas na Bíblia

Sete Técnicas Para Quebrar Hábitos Pecaminosos
Técnica 1: Ore

Não despreze o poder da oração. Tiago nos diz que "muito pode, por sua eficácia, a
súplica do justo" (Tiago 5:16). A palavra "eficácia " neste versículo vem da palavra
grega energeo, da qual tiramos a palavra "energia ". Tiago nos diz para orarmos
ativamente, com energia . A primeira e, possivelmente, a mais potente técnica para
superar hábitos pecaminosos é orar pedindo a Deus por ajuda.
Técnica 2: Supere o mal com o bem

para quebrar hábitos
errados, ensinadas
pelo pastor Matt
Hennecke:

Paulo diz, em Romanos 12:21: "Vence o mal com o bem". Quando sentir o impulso
para ceder a um mau hábito, faça alguma coisa boa em vez disso . Escreva uma
carta de esperança a um amigo , chame e encoraje um irmão, ou visite alguém que
esteja doente. Em outras palavras, substitua o seu hábito pecaminoso por uma boa
ação.

Comunidade de Nova Vida
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Técnica 3: Rodeie-se de boas pessoas
Está escrito: "... as más conversações corrompem os bons costumes" (1 Coríntios 15:33). O oposto
também é verdadeiro: a boa companhia corrige os maus costumes. Se você tiver um hábito pecaminoso
que esteja pensando em quebrar, então procure a companhia de boas pessoas. Que a "bondade" delas
o escove.
Técnica 4: Confesse suas faltas
Tiago 5:16 diz: "Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros". Admite-se que confessar as
próprias faltas e hábitos pecaminosos seja difícil. Podemos ficar embaraçados pela perspectiva de
outros "descobrirem" nossas fraquezas. Mas quando confessamos nossas faltas a outros, eles podem
ajudar-nos a tomar cuidado. Podem nos aconselhar e nos encorajar enquanto nos esforçamos para
vencer nossos maus hábitos.
Técnica 5: Impeça os maus hábitos
Pode - se recair no hábito pecaminoso simplesmente porque o pecado é tão acessível ! Vença os
hábitos pecaminosos eliminando ou reduzindo seu acesso ao pecado . Mateus 18:9 diz: "Se um dos teus
olhos te faz tropeçar , arranca -o e lança -o fora de ti...." Se você adquiriu um mau hábito , dificulte a
alimentação do mesmo ! Procure modos de tornar o pecado algo inconveniente , antes que se torne
fácil.

Técnica 6: Exercite -se em bons pensamentos
O impulso para alimentar um mau hábito inicia-se na mente. Preencha sua mente com pensamentos
corretos e você reduzirá a oportunidade de maus pensamentos florescerem em pecados. Siga o aviso
de Paulo: "... tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o
que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso
pensamento" (Filipenses 4:8).
Técnica 7: Tome um dia de cada vez
Bastam duas semanas para desenvolver um hábito, mas, para quebrar um, demora. Não se desespere!
Em vez de pensar quanto tempo levará e como será duro quebrar o hábito, aprenda a tomar um dia de
cada vez. Não se preocupe com o amanhã. Lute para terminar seu mau hábito hoje, pois "... basta ao
dia o seu próprio mal" (Mateus 6:34).
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