Curso Bíblico
Lição 2
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

Vida Devocional
Ao nos tornamos filhos de Deus, entramos no Reino de Deus. O nosso
Pai Celestial nos incluiu na sua família que é a Igreja. Antes de
conhecermos Jesus Cristo vivíamos afastados de Deus por causa do
pecado. O máximo que alguns de nós conseguia quando tinha esforço
e boa vontade era pertencer a alguma religião e fazer algumas
devoções religiosas, mas mesmo assim Deus parecia muito distante e
estranho. Infelizmente muitos se contentam com uma religião, pois
pensam que essa é a vontade de Deus: que as pessoas pratiquem
alguma religião. Mas de que adianta ser devoto de uma religião e
continuar distante do Criador? De que adianta o ritualismo religioso
junto ao vazio da alma?
A boa notícia é que na Bíblia aprendemos que Deus tem outra forma de
agir com o seu povo. Vemos isso, por exemplo, na maneira como Deus
tratava com Abraão. O Senhor veio a ele e lhe disse assim:
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Eu sou o Deus Todo-Poderoso; anda na minha presença
e sê perfeito (Gênesis 17:1)
Noutra passagem bíblica Deus chama Abarão de amigo:
Curso Bíblico
Discipulado
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Integração

Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi,
descendente de Abraão, meu amigo (Isaías 41:8)

É assim que Deus age com seus filhos. Deus nos chama para andar
com Ele como amigos. Ele nos chama para sua intimidade, para
conhecê-lo e participar com Ele do seu propósito de levar o seu Reino
a todos os homens.
Diante dessas considerações iniciais você pode perguntar: Como é que
podemos crescer nessa intimidade com o nosso Pai celestial? Como
podemos conhecê-lo mais e participar como seus amigos no seu
projeto de salvação para toda a humanidade?
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O estilo de vida dos homens de Deus
O povo de Deus tem um estilo de vida diferente dos demais. Encontramos algo em comum em
todos aqueles que viveram em Deus. Eles tinham uma vida devocional. Tinham um tempo
para comungar com Deus.

1. Uma Vida De Oração – Mateus 6:5-15
Os homens e as mulheres de Deus, vistos na Bíblia, eram pessoas que oravam. A oração
fazia parte de seu estilo de vida. Veja alguns exemplos:
a)
b)
c)

Daniel 6:10 – O profeta Daniel tinha o hábito de orar a Deus;
Salmo 42:1,2 – Davi expressa o seu desejo da presença de Deus;
Marcos 1:35 – Jesus tirava tempo para orar.

Você agora faz parte do povo de Deus. No momento que você creu em Jesus como seu
Salvador e Senhor, você tornou-se filho de Deus. Sendo assim, você é uma destas pessoas
que deve fazer da oração seu estilo de vida. O discípulo de Cristo não vive sem orar. Orar para
o cristão é como respirar, como se alimentar. O seu desejo agora é estar diante de Deus para
conhecê-lo e adora-lo cada vez mais.
a)

Tenha o seu tempo a sós com Deus (Leia os versículos 5 a 8 de Mateus 6)

A oração é um momento de intimidade com o Pai celestial. Orar é conversar com Deus. Não
permita que a sua oração seja transformada numa prática religiosa formal, vazia e sem
significado. Até mesmo a oração que Jesus ensinou - O Pai Nosso - não é para ser somente
repetida, sem entendimento e devoção, como se fosse uma reza. Orar é um privilégio e você
deve conversar com Deus com palavras que saem do seu coração, como um filho falando com
o Pai. Se você se empenha em oração tenha certeza que Deus também vai falar ao seu
coração. Às vezes Deus responde nossas orações através de fatos, acontecimentos e
resultados.
b) Busque o Reino de Deus em oração (Leia os versículos 9 e 10)
O grande alvo da sua vida agora é viver para o Reino de Deus, portanto, ao falar com Deus em
oração, peça que esse projeto se cumpra também na vida de todos os homens. Que o Reino de
Deus venha na vida das pessoas, que o Senhor governe e seja senhor sobre todos os homens.
Ore pela salvação de seus parentes e amigos. Ore pela sua cidade, estado, país e pelas
nações de todo o planeta. Ore pela salvação de pessoas. Apresente também a sua vida
confirmando diante do Senhor que você quer que Ele faça toda a vontade Dele na sua vida.
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c) Apresente suas necessidades ao seu Pai Celestial (Leia o versículo 11)
Você não deve estar ansioso por causa das suas necessidades. Fl 4:4. Basta apresenta-las a
Deus em oração. Nosso Deus e Pai Celestial sabe de todas as nossas necessidades, mas deseja
que nós, seus filhos, coloquemos o Seu Reino em primeiro lugar. Mt 6:33
Você também deve saber que ficar só pensando nas necessidades não resolve o seu
problema e ainda cria outros: ansiedade e doenças psicossomáticas. Por isso a Bíblia nos ensina
que tudo que nos incomoda deve ser levado ao Pai Celestial em oração e súplica. Fl 4:4. Quando
fazemos segundo a Palavra de Deus, somos recompensados com a paz de Deus que excede todo o
entendimento. Essa paz guardará nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Fl 4:7
Lembre-se de orar pelas necessidades dos demais irmãos, pedindo ao Senhor por eles (ITs
5:25; Tg 5:16). Na oração do Pai Nosso, a expressão o pão nosso nos ensina uma oração solidária e
não egoísta. Ore também pelas autoridades (I Tm 2:2).
d) Deixe Deus sondar seu coração (Leia os versículos 12, 14 e 15).
Em oração você está completamente transparente diante do Pai. Se houver pecado em sua vida,
faça uma confissão. I Jo 1:9. Deus vai mostrar situações no seu coração e na sua vida que precisam
ser mudadas. Quanto mais você cresce em Deus mais ele vai fazer você crescer no relacionamento
com as pessoas. Isso é tão sério que Ele só perdoa nossos pecados se perdoamos a quem peca
contra nós.
e) Tenha seu Refúgio em Deus e resista a Satanás (Leia o versículo 13)
Não pense que você vencerá o pecado pelas próprias forças. Você precisa estar fortalecido no
Senhor pela sua vida de oração. Humilhe-se diante de Deus clamando por ajuda, seja nos
momentos de forte tentação, seja nos dias que parece que tudo está tranquilo. Em todo tempo
precisamos ser guardados pelo Senhor. Clame ao Pai por vitória contra o mal (o maligno). Temos
uma luta espiritual, mas precisamos permanecer firmes na fé para fazer a vontade do Senhor e
anunciar o evangelho a outros. Essa luta espiritual é contra Satanás e seus demônios. Ore ao
Senhor clamando por vitória completa na sua vida e na vida de outras pessoas.
f)

Louve ao Senhor (Leia o versículo 13)

Todo o Reino, poder e glória pertencem ao Senhor. Nossa oração não é uma oração ansiosa e
queixosa. Nossa oração, ainda que muitas vezes nos derramemos em lágrimas, sempre é carregada
de fé, gratidão e certeza de que o Senhor Reina. Ele está no comando, no controle de todas as
coisas. Ele é vitorioso e nos faz vitoriosos com Ele.

2. O Jejum – Mateus 6:16-18
Mesmo sem a existência de um mandamento específico sobre o jejum, encontramos os homens
de Deus jejuando, isto é, abstendo-se de alimento por um período de tempo para se dedicar à
oração e servir ao Senhor naquilo que Deus está realizando.
a) II Samuel 12:16 – Davi ora e jejua por seu filho que estava doente.
b) Ester 4:16 – A rainha Ester pede que o povo jejue, pois ela tem o desafio de interceder junto ao rei pelo
seu povo.
c) Atos 13:2,3 – Os apóstolos jejuam ao realizar a obra de Deus.
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No jejum bíblico demonstramos total dependência a Deus. O
Senhor é o nosso maior sustento.

Recordando
Assim como
Abraão, você
também é
chamado de
amigo por Jesus:

Vós sois meus
amigos, se fazeis
o que eu vos
mando.
Já não vos
chamo servos,
porque o servo
não sabe o que
faz o seu senhor;
mas tenho-vos
chamado amigos,
porque tudo
quanto ouvi de
meu Pai
vos tenho dado
a conhecer.
João 15:14,15
Por meio de sua
vida devocional e
de consagração
você crescerá no
conhecimento,
na intimidade
com o Pai e na
capacitação de
fazer novos
discípulos para
Cristo.

Você pode começar jejuando até o meio- dia, e ir
progressivamente aumentado seu tempo de jejum à medida que seu
corpo vai se acostumando. Mas, não faça sacrifício. Jejum não deve ser
um sacrifício, nem um regime alimentar. Ele deve ser um ato devocional
associado à oração e que demonstre nossa total dependência do Senhor.
O jejum moderado também nos ajuda no sentido de ficarmos mais
atentos, sóbrios e vigilantes. Periodicamente tire um tempo para jejuar,
apresentando-se diante de Deus em consagração. Se você tem algum
problema de saúde, antes do jejum, deve consultar um médico.

3 - A Palavra de Deus
Na oração falamos com Deus e Ele fala conosco. Ouvimos a voz do
Senhor das mais variadas formas: sonhos, visões, voz audível, um
sentimento no coração, ensino e pregação da Palavra, etc. Mas o
Senhor nos proveu uma maneira de adestrarmos nosso ouvido
espiritual: a Bíblia. É pela Palavra de Deus que conhecemos a
vontade do nosso Pai. Pela Bíblia Ele fala conosco. Junto com a
oração, faça da leitura e meditação bíblicas um hábito diário. A
Palavra de Deus é a lâmpada que nos guia no caminho – Salmo
119:105.
Para sua edificação, siga as seguintes orientações:



 Estabeleça a meta de ler toda a Bíblia. Mas, leia primeiro o
Novo Testamento e depois o Antigo. Firme o propósito de ler
a Bíblia toda em um ano. Basta ler três capítulos por dia e
cinco no final de cada semana.
 Leia a Bíblia todos os dias.





 Leia com atenção, pedindo a Deus que se revele a você. A
Bíblia não é um livro comum. Ela é a Palavra de Deus e se
você pedir que o Espírito Santo fale com você pela
Palavra, Ele vai fazer isso.
 Medite no que leu. Faça uma reflexão.


 Leia e obedeça a tudo que o Senhor ordena na sua Palavra.
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4 - Adoração
Deus busca verdadeiros adoradores.
Fomos criados para ter comunhão com Deus. A Bíblia diz que o primeiro casal comungava da
presença de Deus, antes do pecado. Infelizmente, Adão e Eva atenderam a voz do Diabo e
desobedeceram a Deus. Perderam o grande privilégio de viver sempre em comunhão com o pai
celestial. Desde aqueles tempos, os homens em geral, têm andado longe de Deus.
Embora a maioria dos homens não reconheça Deus, a falta de comunhão com o Criador tem
deixado um grande vazio no coração deles. O vazio existencial gera necessidades que só
podem ser supridas pela presença de Deus. A humanidade tem sede, mas não sabe que esta
sede é a falta de comunhão com Deus.
Assim como precisamos de relacionamentos interpessoais para manter um bom equilíbrio
psíquico e emocional, também necessitamos de comunhão com Deus. Todo homem precisa
comungar com Deus. Comunhão com Deus envolve adoração.
A Bíblia enumera muitas bênçãos que serão derramadas sobre aquele que adora a Deus em
espírito e verdade. Adorar implica em louvar, conhecer, aproximar-se, contemplar, admirar, etc.
Finalmente, devemos cultivar o hábito de participar dos cultos regularmente. O escritor aos
Hebreus 10:25, faz uma advertência aos discípulos que estavam desprezando as reuniões da
igreja e os convida a exortarem uns aos outros para que estejam presentes aos cultos.
O discípulo precisa estar despertado para participar ativamente das atividades da igreja e lutar
valorosamente ao lado do Senhor. Não apenas ir a igreja, mas participar dos diversos eventos,
trabalhando, louvando, adorando e ouvindo atentamente à mensagem de Deus.

Aplicação Pessoal
Coloque no espaço abaixo o seu local específico de oração e em que horário você costuma
ter o seu tempo a sós com o Pai Celestial todos os dias.
Meu local costumeiro de oração:

__________________________

Meu horário costumeiro de oração: __________________________
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Atividades De Fixação
Em Mateus 6:9 a 13 encontramos a oração que Jesus nos ensinou. Ela representa tanto
um estilo de vida como é um modelo de como deve ser a nossa oração. É importante que
a decoremos. Com base na Bíblia, escreva abaixo a oração que Jesus nos ensinou.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sua Vida Devocional
Para você ler e refletir: Tenho parado durante algum momento do dia para louvar a Deus,
demonstrando-lhe a minha gratidão pela salvação e por todas bênçãos sobre minha vida?
Tenho o costume de cantar ao Senhor e expressar com palavras a minha gratidão
e adoração?
De acordo com o que você aprendeu sobre oração, faça aqui abaixo sua lista de assuntos e
pessoas que você deve apresentar diante de Deus. Se esse espaço não for suficiente, utilize
outro papel.
PEDIDOS MATERIAIS

PEDIDOS
ESPIRITUAIS

DATA

RESPOSTA
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Atividades De Fixação

Há vários textos que nos ensinam sobre oração. É importante que você conheça o ensino
bíblico sobre o assunto. Complete as frases ao lado de cada referência de acordo com o que
você entendeu de cada um deles.
Tiago 4:1-3
A oração não é uma maneira de atender os meus ____________________________
pessoais, mas é para que apresente diante do Pai Celestial as minhas necessidades.
I Pedro 3:7
Um marido que não ama sua esposa e que é grosseiro e
desatento para com ela terá suas orações _________________________________.
João 15:7 O Senhor atente nossos pedidos porque _________________________ nele, fiéis e
obedientes.
João 15:16
Tudo que pedimos ao Pai em nome de ______________________ Ele nos concede
Mateus 7:7-11
Deus nos manda ____________ , buscar e bater, isto é, ele nos manda orar e nos dá
a certeza de que ele é um Pai que nos dá boas _____________.
Filipenses 4:6-7
Quando temos problemas não precisamos ficar _______________________________,
mas devemos levar nossas necessidades diante de Deus, mesmo que seja com súplica
e sempre agradecendo pelo seu cuidado por nós mesmo antes de
termos a resposta. Assim ele mantém a sua paz no nosso _______________________
e na nossa_______________ mesmo em meio aos problemas.
Efésios 6:17-20
Oramos e clamamos (súplica) pelos irmãos e não somente por nós mesmos.
Oramos todo o _____________, inclusive em outras línguas. Oramos por nós e
pelos outros que pregam a __________________ de Deus para que o Senhor revele
o Evangelho àqueles que nos ouvem.
2 Tessalonicenses 3:1
Oramos por nós e pelos outros para a ___________________________________ de
Deus se propague e pessoas sejam salvas. Também oramos para que aqueles que
pregam a Palavra sejam guardados de pessoas malignas.
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Continuação
Mateus 26:41
Vigiamos e oramos para vencer a _______________________ e não cair em pecado.
Sabemos que não vencemos pela nossa força, mas na força do Senhor. Por isso oramos.
I Ts.5:17 Oramos todo o tempo, isto é, oramos sem _________________________________.
Lucas 18:1-8
Oramos sempre, sem ________________________, até que o Senhor nos responda.
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