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I N T R O D U Ç A O 
  

Você é importante para o reino de Deus! 
 

Deus quer fazer grandes coisas através de sua vida. Ele quer usar você para trazer várias 
pessoas para a fé em Cristo. Ele quer expandir o ministério que Ele tem lhe dado. Deus pode 
lhe usar para plantar novas igrejas. Ele pode lhe usar para fazer um impacto em sua nação 
para Ele. Ele pode lhe usar para espalhar o seu amor para muita gente, mesmo aos de outras 
nações. Ele tem grandes planos para você! 
 

Isto requer um compromisso de sua parte. Você tem que se comprometer a crescer. O livro 
“Lifebook” está designado para lhe ajudar a crescer no seu andar com o Senhor e como 
ministro do evangelho. Este recurso é fornecido por crentes que amam e acreditam  em você. 
Estas lições tratam com a nossa mensagem, nosso caráter e nosso chamado como ministros 
do evangelho de Jesus Cristo. 
 

Dale Witt, os associados da “Global Advance” e eu, partimos para várias nações para  
participar de conferências dos líderes da “Global Advance Frontline Shepherds”. Nestas 
conferências, encontramo-nos com alguns dos mais “refinados” servos de Cristo, do mundo – 
gente como você. O desejo da “Global Advance” é de colocar uma visão nos corações e 
instrumentos nas mãos dos pastores e líderes da igreja. Deus usa as conferências da “Global 
Advance Frontline Shepherds” para colocar uma visão nos corações de milhares de pastores. 
Estamos orando para que Deus possa usar o livro “Lifebook” como um instrumento que dá 
vida nas suas mãos. 
 

Aqui temos algumas sugestões para você se beneficiar ao máximo do livro “LifeBook”: 
• Ore no que você está lendo. 
Peça ao Espírito Santo para revelar-lhe a verdade e ajudar-lhe a colocar em prática as 

verdades que você aprender. 
• Estude o livro “Lifebook” com a sua Bíblia aberta ao lado. 
As passagens bíblicas não estão impressas no livro “Lifebook”. Só são dadas as referências. 

Há uma razão para isto: Para que você procure as passagens na Bíblia. Isto lhe ajudará a se 
familiarizar mais com estas verdades poderosas da Palavra de Deus. 

• Estude uma seção a cada semana. 
Lendo a mesma lição diariamente durante a semana, isto  lhe ajudará a fixar a verdade-

CHAVE e as idéias principais na sua mente e no seu espírito. 
• Memorize os versículos bíblicos no final de cada lição.  
Um dos seus maiores instrumentos como ministro é o seu conhecimento da Escritura. O 

Espírito Santo usará a Palavra de Deus que você tem escondido no seu coração. 
• Medite na verdade-CHAVE de cada lição.  
Estas verdades podem mudar a sua vida. Permita que o Espírito Santo lhe ministre 

colocando estes conceitos bem no fundo do seu espírito. 
• Faça um plano de ação  no que você está aprendendo.  
A seção “Sua Resposta” no final de cada lição é a sua responsabilidade de tornar as 

verdades dadas para a vida em ações que mudam a vida! Determine que você vai agir  no que 
você está aprendendo. 

• A lição da primeira semana pode ser usada para compartilhar o evangelho com os 
outros. 
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Você pode usar a lição da primeira semana como instrumento de evangelismo. Você pode 
testemunhar de Cristo e guiar outros à fé nele, simplesmente lendo-lhes a lição da primeira 
semana e dando-lhes uma oportunidade de responder. 
 

Que Deus lhe abençoe e que você cresça no seu caminhar com Cristo e no seu serviço a 
Ele. 
Jesus disse, “Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto; e assim tornareis meus 
discípulos” (João 15:8). Minha oração é para que Deus use o livro “Lifebook” para ajudar-lhe 
a produzir muito fruto. 
 

 
       David Shibley 
       Presidente, Global Advance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3



1a SEMANA   LIFE BOOK 
 

AS BOAS NOVAS QUE PREGAMOS 
“Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o 

que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna”. João 3:16 
“Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, 

homem”.  
1 Timóteo 2:5 

 
O descobrimento mais importante e emocionante na vida é achar o caminho de volta para a 
casa de Deus. Há sinais que nos mostram como voltar para a casa dEle. 

 
• Amor – o coração de Deus para você. 
Como o Criador de tudo, Deus é perfeito e santo. O seu amor infinito estende-se para lhe 

abraçar. Ele deseja limpar você de todos os seus pecados. Ele anela dar-lhe paz de mente e 
coração, propósito de vida e segurança de um lar com Ele no céu. 
 

A Bíblia diz... 
“Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que 

todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna”. (João 3:16). 
“O ladrão vem somente para roubar, matar, e destruir; eu vim para que tenham vida e a 

tenham em abundância”. (João 10:10). 
“Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos 

amou, e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados”. (1 João 4:10). 
 

• Perdão e comunhão – a sua necessidade de Deus. 
A necessidade mais profunda do homem, não importa onde ele more, é de ser perdoado 

por Deus e restaurado à comunhão com Ele. A busca louca dos prazeres e posses é, muitas 
vezes, a procura inconsciente de Deus. 

Mesmo sendo criado para gozar da presença dEle, a rebelião humana contra o governo de 
Deus tem cortado a comunhão com Ele. 

Esta rebelião é a raiz de todo pecado e tem produzido toda a tristeza em nosso mundo. 
Todos os nossos esforços pessoais na busca de nos voltar para Deus têm sido 

inadequados. 
 
A Bíblia diz... 
“Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas; cada um se desviava pelo caminho, 

mas o Senhor fez cair sobre ele a iniqüidade de nós todos”. (Isaias 53:6). 
“Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus”. (Romanos 3:23). 
“Porque o salário do pecado é a morte, mas o don gratuito de Deus é a vida em Cristo 

Jesus nosso Senhor”. (Romanos 6:23). 
 

• Jesus Cristo – a provisão de Deus para você. 
 Jesus Cristo é Deus encarnado em homem. Como o eterno Filho de Deus, Ele viveu 

uma vida perfeita e sem pecado. 
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A sua morte é o sacrifício que Deus aceita para pagar por todos os nossos pecados. 
Três dias depois de ter morrido na cruz, Ele ressuscitou fisicamente da sepultura, para 

sempre, triunfando sobre o pecado, sobre a morte e sobre o inferno.  
Como a única provisão de Deus para o pecado, Ele lhe oferece perdão e uma nova vida, 

agora mesmo. 
Você pode experimentar o caminho de volta para casa e para Deus. 
Você pode tornar-se um membro da Sua família agora. 

  
A Bíblia diz... 
“Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai 

senão por mim”. (João 14:6) 
“Porquanto há um só Deus e um só Mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, 

homem”. (1 Timóteo 2:5) 
“Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos 

salvou mediante o lavar regenerados e renovador do Espírito Santo”.  (Tito 3:5) 
“Pois também Cristo morreu, uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para 

conduzir-vos a Deus; morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito”. (1 Pedro 3:18) 
 

• Perdão e fé – Seu compromisso com Cristo. 
O que significa se comprometer com Cristo? 
Primeiramente, significa arrepender-se, dar as costas à velha maneira de viver. 
Para se voltar para Cristo você tem que dar as costas a todos os seus pecados e a todos os 

seus esforços humanos para se salvar. 
Este compromisso significa confiar completamente na morte de Jesus por você como o 

único pagamento que é necessário para os seus pecados. 
Como Ele lhe comprou com o seu próprio sangue, também significa que você transfere a 

posse de sua vida para Jesus Cristo. 
O tempo de fazer este compromisso é agora. 

 
A Bíblia diz... 
“Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus; a 

saber: aos que crêem no seu nome”. (João 1:12) 
“Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus 

o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para justiça, e com 
a boca se confessa a respeito da salvação... Porque: Todo aquele que invocar o nome do 
Senhor será salvo”. (Romanos 10:9,10,13) 
 
 
Faça esta oração no seu coração: 

“Senhor Jesus, obrigado por ter morrido na cruz por mim. Eu me arrependo, agora, dos 
meus pecados e confio no sangue que o Senhor verteu como pagamento completo por todos 
os meus pecados. Acredito que o Senhor é o Filho de Deus e que Ele o ressuscitou da morte. 
Eu o recebo, agora, como o meu Salvador e Senhor pessoal e lhe confio a minha vida sem 
nenhuma reserva. Obrigado por ouvir minha oração, perdoar os meus pecados, e entrar em 
minha vida como o Senhor prometeu. Amém”. 

Se você fez esta oração com sinceridade e fé, bem-vindo à família de Deus! 
Jesus Cristo prometeu entrar em sua vida quando, no arrependimento e fé, você o 

convida a ser o seu Senhor. 
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A Bíblia diz, “E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna; e esta vida está no 
seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida; aquele que não tem o Filho de Deus não tem a 
vida”. (1 João 5:11,12) 
 
MEMORIZE: 
“Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus; a 
saber: aos que crêem no seu nome”. (João 1:12) 
 
VERDADE-CHAVE: 
Por Sua morte na cruz, Jesus abriu o caminho da salvação e da vida eterna para aquele que 
se arrepende do pecado e o recebe pela fé como Senhor e Salvador. 
 
A SUA RESPOSTA: 

• Você tem feito um compromisso pessoal com Cristo? 
• O que é que você fará esta semana para compartilhar o evangelho a  uma outra 

pessoa? 
• Como é que Deus pode usar sua vida para levar as Boas Novas para um número maior 

de pessoas? 
 

NOTA: Esta mensagem está disponível como Tratado do Evangelho da Sociedade 
Americana de Tratados (American Tract Society), P.O.  Box 462008, Garland, Texas 75046 
USA ou www.gospelcom.net/ats. 
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2a SEMANA                         LIFE BOOK 
 

COMO SABER QUE VOCÊ É FILHO DE DEUS 
 

“Na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu, antes dos tempos 
eternos”. Tito 1:2 

“Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la 
até ao dia de Cristo Jesus”. Filipenses 1:6 

 
Leia: João 1:12; Romanos 10:9,10 
 
Entramos em uma relação com Deus através do arrependimento e recebemoes o presente 

da salvação de Deus através do Seu filho, Jesus Cristo. Pela fé, recebemos o Seu sacrifício na 
cruz como pagamento total pelos nossos pecados. A Bíblia fala desta nova condição como 
“estar em Cristo” (Leia 2 Coríntios 5:17). 

Agora, através da fé em Cristo, somos salvos do Terrível Dia do Senhor, quando Deus 
julgará o incrédulo pelo seu pecado e incredulidade. (Leia Romanos 10:9; 1Tessalonicenses 
5:9; 2 Tessalonicenses 1:8,9). 

Temos sido redimidos pelo sangue de Cristo – redimidos do controle de Satanás e do 
pecado. Agora pertencemos a Jesus. Ele pagou o preço por nós. (Leia 1 Pedro 1:18,19) 

Quando recebemos Jesus Cristo como o nosso Salvador e Senhor, nos convertemos. Isto 
significa que somos mudados pela sua vida e poder em nós. (Leia Mateus 18:3) 

Agora você pode viver em plena certeza de que você foi perdoado e que é membro da 
família de Deus. É muito importante que a sua Igreja viva nesta certeza, também. Muitas 
pessoas lutam com dúvidas com respeito à salvação pessoal. Aqui temos algumas maneiras 
de como você pode ajudar as pessoas a quem você ministra, a viverem na certeza de que elas 
pertencem a Deus. 

 
1. Esteja seguro que você se arrependeu completamente dos seus pecados e recebeu  

Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. 
Em outras palavras, assegure-se de que a pessoa se converteu genuinamente. Isto 

significa que ele ou ela deve dar as costas ao pecado. Ele também tem que renunciar à 
qualquer tentativa de ser salvo pelas boas obras, e confiar completamente no sacrifício de 
Jesus na cruz como o único pagamento pelo pecado, aceito por Deus. 

 
2. A segurança de salvação está no fato de que Jesus Cristo mora em você. 

Jesus prometeu vir e viver na vida de qualquer pessoa que o recebe. (Leia Apocalipse 
3:20; João 6:37; 1 João 5:11,12) 

 
3. Reconheça que a salvação não é algo que você realiza, mas é obra de Deus.  

É Deus quem salva. A salvação não é uma coisa que você faz, é uma coisa que Deus 
fez por você! Como um velho hino diz, “Jesus pagou tudo/eu devo tudo a Ele.” 

 
4. Confia nas promessas de Deus para você. 

Por causa da sua fé em Cristo, você agora tem “vida eterna que o Deus que não pode 
mentir prometeu, antes dos tempos eternos” (Tito 1:2). (Leia as promessas maravilhosas de 
salvação que Jesus lhe tem dado em João 5:24; João 10:9; João 10:28,29) Coloque sua 
confiança no Deus que não pode mentir e cuja palavra permanece para sempre. 

 
5. Não confie nos seus sentimentos. 
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A sua esperança de salvação não pode ser baseada em como você se sente num 
momento determinando. Ao contrário, a sua esperança de vida eterna deve estar 
fundamentada num fato histórico – Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu por você e 
ressuscitou! Você é uma nova criatura em Cristo. Literalmente, você se transformou em uma 
nova pessoa. Os seus pecados foram perdoados e não serão levados em conta no julgamento. 
(Leia Colossenses 2:13) Você é transformado dia-a-dia porque o Espírito Santo mora dentro 
de você agora. Você tem, agora, a própria natureza de Cristo. (Leia Romanos 3:22) 
 Em Cristo você tem tanto a vida abundante como a vida eterna. Vida eterna significa 
que você vai viver sempre com o Senhor no céu. Mas ter vida eterna também significa que 
você tem a mesma vida de Deus dentro de você. O Deus do universo tem fixado o Seu título 
em você e Ele continuará Sua obra amorosa, transformadora em você até que ela seja 
completa na sua vida! (Leia Filipenses 1:6) 
 
MEMORIZE: 
“E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura: as cousas antigas já passaram; eis que 
se fizeram novas”. (2 Coríntios 5:17) 
 
VERDADE-CHAVE: 
Quando nos arrependemos dos nossos pecados e colocamos a nossa fé na obra consumada 
por Jesus Cristo por nós na cruz, Deus perdoa  nossos pecados; nos recebe com um “bem-
vindo”  na Sua família. Somos feitos novos, literalmente, nascidos de novo! 
 
A SUA RESPOSTA: 

• Você tem segurança pessoal da salvação? 
• Em que fundamento você está colocando a sua esperança de salvação? 
• Prepare uma lição para compartilhar estas verdades com outros. 
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3 SEMANA                      LIFE BOOK 
 

PRIMEIROS PASSOS 
“Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei 

diante de meu Pai que está nos céus”. Mateus 10:32 
 

Leia: 2 Coríntios 5:14,15 
Deltrich Bonhoeffer escreveu, “Quando Cristo chama um homem, ele lhe pede a vir e 

morrer”. O Apóstolo Paulo diz, “Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim; e 
esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si 
mesmo se entregou por mim” (Gálatas 2:20). 

Isto é, em suma, o discipulado Cristão – seguindo a Jesus Cristo em completo rendimento 
de vida a Ele. Nesta aventura de seguir a Jesus Cristo, temos alguns primeiros passos, claros, 
que cada crente em Cristo deve tomar. 

 
1. Confesse publicamente sua fé em Cristo.  
As maiores decisões na vida são quase sempre anunciadas em público. Sempre que Jesus 

chamou alguém para o seguir, Ele sempre chamou essa pessoa publicamente. Declarando a 
sua aliança com Jesus, você anuncia ao mundo que você não está envergonhado de 
reconhecê-lo como Senhor de sua vida. Esta confissão pública ajuda a selar o seu 
compromisso. (Leia Mateus 10:32) 
 

2. Siga a Cristo nas águas do batismo. 
O seu batismo é uma declaração pública de sua fé. Você está declarando que morreu para 

a velha maneira de viver e que ressuscitou para caminhar numa nova vida em Cristo. O seu 
batismo também é uma oportunidade maravilhosa de compartilhar sua fé em Jesus Cristo 
com a sua família e amigos. (Leia Romanos 6:4) 

 
3. Peça que o Espírito Santo lhe encha e lhe controle. 
O Espírito Santo é o Consolador que Jesus prometeu aos seus seguidores. O Espírito 

Santo mora dentro de cada um de nós, cristãos, dando-nos o poder de atuar, pensar e falar de 
uma maneira que agrada a Deus. Os frutos, dons e o poder do Espírito são disponíveis para 
você. (Leia Efésios 5:18) 

 
4. Reconheça o seu pecado quando você ceder à tentação. 
Podemos viver vidas santas pelo poder do Espírito de Deus que habita em nós. Quando 

Deus nos revela que palavras que proferimos, atitudes ou ações o desonram , devemos, 
imediatamente, reconhecer o nosso pecado e nos arrepender completamente. É no fato de 
andarmos na Sua luz, e perto dele, que nossa amizade com Jesus se fortalece e crescemos 
mais e mais. (Leia 1 João 1:7-9) 
 

5. Você deve se unir a uma Igreja local que é “Cristocêntrica”.  
A comunhão com outros irmãos na fé é vital para o crescimento do crente. Somos 

fortalecidos pela comunhão e louvor juntos, e também fortalecemos uns aos outros. O 
envolvimento fiel com uma Igreja que honra a Cristo lhe permitirá e lhe dará o privilégio de 
servir e de se dar a Cristo e ao Seu povo. (Leia Hebreus 10:24,25) 

6. Sirva a Cristo servindo as pessoas. 
Como seguidores de Cristo, devemos servir uns aos outros. Em lugar de focalizar nas 

nossas necessidades, deixemos que o nosso enfoque seja no Senhor e naqueles a quem você 

 9



pode ministrar no Seu nome. Em se dar para Deus e aos outros, você trará honra a Jesus 
Cristo. (Leia Marcos 10:44, 45) 

 
7. Sirva a Cristo através da Bíblia. 
Não deixe passar um dia sem ler, estudar e meditar na palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia 

é a Carta de Amor de Deus para você. Através de suas  páginas, Deus fala com você – 
dirigindo, repreendendo, corrigindo e expressando o Seu amor. Veja ao seu redor. Tudo o que 
você vê está se corrompendo – menos a Palavra de Deus. A Palavra de Deus permanece para 
sempre. (Leia Isaias 40:8; Salmo 119:105) 

 
8. Desenvolva uma vida de oração. 
Não há privilégio mais alto na terra do que a comunhão com Deus. Por causa do sangue 

de Jesus, temos acesso direto a Deus em qualquer momento e em qualquer lugar. Você pode 
começar, hoje, usando o modelo de oração que Jesus ensinou em Mateus 6: 9-13. E enquanto 
você ora, creia que Deus responde as orações. Você pode mudar o mundo através da oração! 
(Leia Marcos 11:24; Hebreus 10:19-23) 
 

9. Leve outros a Jesus. 
Que honra é de apresentar outros a Jesus Cristo! Milhões de pessoas pelo mundo inteiro 

estão famintas de conhecer a Deus. Estão prontas para receber a Cristo – se simplesmente 
alguém lhes aponte o caminho até Ele.  Seja sensível, hoje, nas oportunidades de 
compartilhar o amor de Cristo e da sua fé nEle. Há um grande gozo em apresentar alguém a 
Jesus (Leia Atos 1:8) 

 
10. Confie nas promessas de Deus. 

Deus se alegra quando vivemos pela fé, confiando no que Ele falou. Deus nos dá a 
promessa da Sua presença. (Leia Hebreus 13:5) Ele tem dado a promessa do Seu propósito. 
(Leia Romanos 8:28, 29) Ele tem dado a promessa da Sua provisão. (Leia Filipenses 4:19) 
Ele tem dado a promessa do Seu poder. (Leia 1 Coríntios 10:13) Seja uma pessoa de fé, 
confiando nas promessas de Deus para você. (Leia 2 Coríntios 5:7)  

 
MEMORIZE: 
“Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele 
seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém”. (2 Pedro 3:18) 
 
VERDADE-CHAVE: 
Discipulado é uma aventura de uma vida sob o senhorio de Jesus Cristo,  sob o controle do 
Espírito Santo e levando outros a seguirem a Jesus. 
 
A SUA RESPOSTA: 

• Você tem dado estes dez passos básicos no seu caminhar com Cristo? 
• Você está formando um grupo pequeno de homens, tal como Paulo formou Timóteo? 

Quem é o seu “Timóteo”? 
• Faça um plano de ação para compartilhar estes passos a outros. 
 

Nota: Uma expansão deste esboço encontra-se no livro de David Shibley, “Agora que você é 
Dele” (Now that you are His).  Para o custo você pode contatar Global Advance no 
site, www.globaladvance.org. 
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4a SEMANA          LIFE BOOK 
 

MARAVILHOSA GRAÇA 
 

“Não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou 
mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo”. Tito 3:5 

“A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo sejam 
com todos vós. Amém”. 2 Coríntios 13:13 

 
Leia: João 1:14-17 

Duas verdades separam o Cristianismo de todas as demais religiões do mundo: a 
ressurreição de Jesus Cristo e a graça de Deus. Em quase todas as outras religiões, o homem 
tenta se fazer aceito por Deus ou por alguma divindade. No Cristianismo, Deus nos dá Sua 
própria justiça pela fé. Isto é o que a Bíblia chama de justiça imputada. (Leia Romanos 4:19-
25) 

As religiões fundadas pelo homem começam com seus próprios conjuntos do que se deve 
e  

não se deve fazer, mas o Cristianismo começa com um “consumado”! Na cruz Jesus disse: 
“Está consumado!” (João 19:30). O preço da sua salvação foi pago por completo. 

A graça vai além da misericórdia. A graça de Deus é o favor imerecido de Deus para 
conosco. Pela sua graça Ele nos capacita a vivermos uma vida que Lhe agrada. Recebemos 
a graça de Deus pela fé, e mesmo a nossa fé é um presente dEle para nós. 

 
Há várias ações da graça mencionadas na Bíblia: Estas incluem as seguintes:  

1. A graça que salva. 
Charles Spurgeon estava certo quando fez a seguinte observação: “O homem contribui 

com uma soma total de nada para a sua própria salvação.” Deus nos salva pela Sua graça. Isto 
significa que Deus, pelo grande amor por você, Ele o salva quando você coloca a sua 
confiança em Cristo, mesmo se você não merece este favor de Deus. Quando confiamos na 
obra consumada de Jesus Cristo, pagando por nossos pecados na cruz,  Deus nos imputa a 
Sua justiça pela fé. (Leia Efésios 2:8,9; Tito 3:5) 

 
2. A graça que protege. 
O nosso relacionamento com Deus está seguro pela Sua graça. Que mais pode ser 

adicionado ao pagamento que já foi feito pelos nossos pecados – o sangue vertido de Jesus 
Cristo? Você tem que estar bem certo, como Paulo esteve, de que Jesus é perfeitamente capaz 
de proteger e guardar o que Ele comprou com Seu sangue. (Leia 2 Timóteo 1:12) O 
pagamento pelos nossos pecados já foi feito, totalmente, pelo sangue de Jesus que foi vertido 
por nós. (Leia Romanos 5:1,2) 
 

3. A graça que santifica. (Leia Tito 2:11-14) 
Veja o efeito que a graça de Deus tem em nossas vidas: 1) a graça de Deus nos ensina a 

dizer “não” ao que é impuro e à luxúria do mundo, 2) a dizer “sim” às coisas puras, e 3) a 
viver na expectativa, na esperança da volta de Jesus. 

 
4. A graça do serviço. (Leia 2 Coríntios 8:9; Efésios 3:1,2) 
A graça de Deus nos habilita a servir aos outros no nome de Jesus Cristo. 
 

 
5. A graça que nos surpreende. 
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Deus se deleita em nos abençoar como Seus filhos. Ele, literalmente, amontoa graça 
sobre graça. Ele nos surpreende com bênçãos inesperadas e nos capacita em cada situação 
para Lhe trazer honra. (Leia João 1:16) 

 
6. A graça que dá força. 
No capítulo quatro de Atos, a Igreja estava esperimentando uma perseguição pela 

primeira vez. Sua resposta foi de orar, pedindo a Deus de Sua força e demonstrações claras 
que provariam que Jesus estava vivo. Deus respondeu suas orações, trazendo-lhes grande 
força e abundante graça. (Leia Atos 4:33) 

 
7. A graça que nos basta. 
Paulo compreendeu as suas próprias fraquezas. Mas ele tornou as suas fraquezas em 

triúnfo para Cristo, trocando tudo o que ele não era por tudo o que Jesus é! Não importa quão 
difícil é a sua situação, a graça de Deus basta para você. (Leia 2 coríntios 12:9,10) 
 
Receba hoje este declaração da Palavra de Deus: 
“A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo sejam 
com todos vós. Amém”. (2 Coríntios 13:14). 
 
MEMORIZE: 
“Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de vós, e don de Deus; não de 
obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para 
boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas” (Efésios 2:8-
10). 
 
VERDADE-CHAVE: 
A graça é o favor imerecido de Deus para conosco e o poder de Jesus Cristo em nós. 
 
A SUA RESPOSTA: 

• Você está confiando em suas próprias boas obras para salvação, ou está confiando 
completamente na obra consumada de Jesus Cristo por você na cruz? 

• Tem uma área onde você se sente fraco ou inadequado? 
 Leia novamente 2 Coríntios 12:9,10 e tire o que lhe falta da graça de Deus.  
• Prepare uma mensagem sobre a graça de Deus e compartilhe estas verdades com 

outros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 12



5a SEMANA             LIFE BOOK 
 

CINCO DECLARAÇOES DE FE 
“Tudo posso naquele que me fortalece”. Filipenses 4:13 

 
Leia: Jeremias 1:4-19 

Quando Deus chama alguém para o Seu serviço, Ele também o capacita para o 
ministério. Você talvez se sente incapaz para a tarefa, tal como Jeremias se sentia. Uma vez 
que Deus chamou Jeremias, Ele não o deixou que se esquivasse com desculpas. Deus 
repreendeu Jeremias por este ter dito que não podia cumprir o chamado. E Deus lhe diz para 
nunca mais falar que não podia realizar o que Ele lhe incumbira fazer.  

Como Jeremias, você é chamado a trazer a mensagem de Deus para sua geração. Ele 
vai capacitá-lo para a tarefa. Cinco declarações de fé surgem no chamado de Jeremias para o 
ministério. Cada declaração de fé está cheia de confiança na habilidade de Deus em você.  

A sua disponibilidade é trocada pela capacidade de Deus! Agora você pode dizer, 
“Tudo posso naquele que me fortalece”. (Filipenses 4:13). Corajosamente, afirme cada uma 
destas declarações. Pronuncie-as em voz alta até que você creia nelas, lá no profundo do 
coração. Logo, dê o passo de fé para impactar a sua geração para Cristo. 
 
PRIMEIRA DECLARAÇAO DE FE: 
“Sou importante para o Reino de Deus. Portanto, vou atuar como um embaixador”. 
“Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te 
consagrei e te constitui profeta às nações” (Jeremias 1:5). Antes que você nascesse, Deus 
lhe conhecia e o separou para o Seu chamado. Você deve andar na dignidade do seu chamado 
como um embaixador de Cristo (Leia 2 Coríntios 5:20; Filipenses 1:17) 
 
SEGUNDA DECLARAÇAO DE FE: 
“A Palavra de Deus está na minha boca. Portanto, falarei como um oráculo de Deus”. 
“Eis que ponho na tua boca as minhas palavras”. (Jeremias 1:9).  Você deve pregar com 
autoridade, sabendo que Deus está entregando a Sua mensagem através de você. Dê para o 
povo a mensagem que Deus lhe tem dado. Quando pregar a Palavra de Deus, fique na 
expectativa que Ele vai atuar! (Leia 1 Pedro 4:11) 
 
TERCEIRA DECLARAÇAO DE FE: 
“A obra de Deus é a minha obra. Portanto, serei um obreiro diligente”. Deus mandou o 
jovem profeta “para arrancar e derribar,  para destruir e arruinar, e também para edificar e 
plantar” (Jeremias 1:10). Em outras palavras, Deus colocou Jeremias para trabalhar. Você 
está envolvido no trabalho mais importante do mundo. Então, por que deve um fazendeiro 
trabalhar mais no campo do que você trabalha no seu campo espiritual? Por que um estudante 
deve estudar mais diligentemente do que você? Por que um negociante mostra mais 
entusiasmo em construir o seu negócio do que você mostra em construir o Reino de Deus?  
 Jesus nunca esteve apressado, mas ele também nunca esteve atrasado. Ele não perdia 
nenhum momento. Alguém perguntou uma vez a um pastor famoso sobre qual era o segredo 
do sucesso de seu ministério. Ele respondeu: “Amar a Deus, amar o povo, orar muito e 
trabalhar bastante”. Jesus trabalhava com urgência e diligência. Nós também devemos fazê-
lo. (Leia Salmo 90:12; João 9:4; Efésios 5:16) 
 
QUARTA DECLARAÇAO DE FE: 
“A revelação é a minha qualificação. Portanto, orarei”. Deus perguntou para Jeremias: 
“Que vês tu?” (Jeremias 1:11) Qual é a sua visão – sua revelação? A revelação é a verdade 
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de Deus que Ele quer revelar a você. A educação é importante. A revelação é mais 
importante ainda. (Leia Lucas 18:1) A revelação vem a nós quando estamos em Sua presença. 

 
QUINTA DECLARAÇAO DE FE: 
“Devo semear para colher. Portanto, vou semear em fé”. Agora é o seu tempo para “se 
dispor e dizer” (Jeremias 1:17).  Um fazendeiro deve semear a sua semente antes que a 
colheita chegue, e você deve semear a semente da Palavra de Deus na fé de que irá recolher a 
colheita. A ordem de Deus é: Semeie, e então colha. Dê, e então receba. (Leia Lucas 6:38; 
Gálatas 6:9; Atos 20:35) 
 
MEMORIZE: 
“Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te 
consagrei e te constitui profeta às nações”. (Jeremias 1:5)  
 
VERDADE-CHAVE: 
Você tem sido chamado por Deus como Seu mensageiro para trazer a Sua palavra para sua 
nação e outras nações. Deus separou você neste chamado mesmo antes de você  ter nascido. 
 
A SUA RESPOSTA: 

• Profira estas declarações em voz alta cada dia desta semana. 
• Prepare e compartilhe uma mensagem sobre o chamado de Jeremias e o chamado de 

Deus para os mensageiros dos nossos dias. 
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6a SEMANA         LIFE BOOK 
 
 

GARANTINDO UM MINISTERIO FRUTIFERO E DE LONGO PRAZO 
 

“Visto pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as cousas que conduzem a vida e à 
piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e 

virtude”. 2 Pedro 1:3 
“...o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi 

outorgado”. Romanos 5:5 
 

Leia: Salmo 78:72; 2 Pedro 1:2-11 
Se eu pudesse fazer uma oração por você como ministro do evangelho de Jesus Cristo, 

oraria para que Deus lhe desse um ministério frutífero e que honre a Cristo em toda sua vida. 
A Bíblia descreve qualidades que podemos cultivar que vão garantir uma vida de serviço 
efetiva e produtiva para Cristo. Também, crescendo nestas qualidades, nós nos asseguramos 
de que nunca vamos perder nosso amor por Jesus. Deus nos tem dado “todas as cousas que 
conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a 
sua própria glória e virtude”. (2 Pedro 1:3). Confie no Espírito Santo para lhe mudar e 
coopere com Ele cultivando estas qualidades de caráter cada dia. 
 

1. Fé. “Associai com a vossa  fé...” (2 Pedro 1:5). 
A fé é o fundamento do caráter porque a fé é simplesmente crer em Deus e em Suas 

promessas. Não deixe que sua mente desenvolva padrões de pensamentos de incredulidade. 
 
2. Virtude (ou bondade). “Associai com a vossa fé, a virtude...” (2 Pedro 1:5).  
O significado de virtude é “excelência moral”. Os ministros do evangelho devem ser 

irrepreensíveis e não ser vítimas do abuso do dinheiro, sexo ou poder. (Leia as qualificações 
dos bispos em 1 Timóteo 3:2-7) Seja categórico contra cada pecado e cultive uma 
consagração de todo coração para Jesus. Uma pessoa íntegra é uma pessoa completa; não tem 
diferença no que ele aparenta ser em público e o que ele realmente é na sua privacidade. 

 
3. Conhecimento. “... com a virtude, o conhecimento” (2 Pedro 1:5).  
Jesus disse que devemos amar a Deus com toda a nossa mente. (Leia Mateus 22:37) 

Deus quer que você continue a crescer – corpo, mente e espírito. Continue a ler, continue a 
fazer  perguntas, e tenha sede do conhecimento e da sabedoria. (Leia Colossenses 2:2,3) 

 
4. Domínio próprio. “…com o conhecimento, o domínio próprio”. (2 Pedro 1:6).  
Muitas pessoas, hoje, são dominadas pela raiva e pela ira. A ira que está fora de 

controle nunca é aceita num ministro do evangelho. (Leia 2 Timóteo 2:24) Pelo poder do 
Espírito Santo, podemos manter as nossas emoções sob Seu controle e não tomar parte em 
pensamentos ou ações destrutivas. Também, os nossos desejos legítimos devem ser trazidos 
sob o controle do Espírito. A verdadeira humildade, exposta perfeitamente por Jesus, é força 
sob controle. 

 
 
 
5. Perseverança. “…com o domínio próprio, a perseverança”. (2 Pedro 1:6). 
Sempre é muito cedo para se desanimar. Alguém que está muito desencorajado no 

ministério pode estar lendo estas palavras. Então, a palavra do Senhor vem para você hoje: 
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“E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não 
desfalecermos”. (Gálatas 6:9) Não importa quão difícil seja o que você está vivendo, nunca, 
nunca, nunca perca a sua fé! Para ganhar na carreira, você deve ficar nela! (Leia Hebreus 
12:1-7) 

 
6. Piedade. “…com a perseverança, a piedade” (2 Pedro 1:6). 
Piedade não é justiça própria nem legalismo. De fato, é totalmente o contrário. Piedade 

significa cultivar a vida de Deus em nós pelo do poder do Espírito Santo. Você pode 
experimentar a “mudança de vida” – mudando tudo o que você não é por tudo o que Jesus 
Cristo é. À medida que você se rende a Ele, você está se conformando literalmente à 
semelhança de Cristo. (Leia Romanos 8:28,29) 

 
7. Fraternidade. “…com a piedade, a fraternidade” (2 Pedro 1:7). 
Deus nos chama a expor uma qualidade que o povo está faminto por receber: bondade. 

O seu toque de compaixão, a sua palavra ou nota de encorajamento, as orações que você 
oferece quando alguém tem uma necessidade – aos olhos de Deus estes atos podem ser as 
coisas mais importantes que você pode fazer hoje. Num mundo onde a maioria das pessoas 
procura o próprio bem, a sua bondade vai sobressair e vai ser um grande testemunho para 
Jesus Cristo. 
 

8. Amor. “…com a fraternidade, o amor” (2 Pedro 1:7) 
O amor deve ser a força propulsora detrás do ministério. (Leia 2 Coríntios 5:14,15; 

Gálatas 5:6) O amor é a maior virtude do cristão. O amor de Cristo é parte do fruto do 
Espírito que Deus vai desenvolver em nós na medida  que confiarmos nEle. “O amor de 
Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado” 
(Romanos 5:5) (Leia gálatas 5:22,23) 
 
MEMORIZE: 
“O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo; e o vosso Espírito, alma e corpo, sejam 
conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que 
vos chama, o qual também o fará”. (1 Tessalonicenses 5:23,24) 
 
VERDADE-CHAVE: 
Todo líder cristão efetivo deve desenvolver constantemente o seu caráter. 
Deus nos tem dado tudo o que precisamos para a vida e a piedade através de um 
relacionamento que cresce, dia-a-dia, com Jesus Cristo. (Leia 2 Pedro 1:3,4)  
 
A SUA RESPOSTA: 

• Agora mesmo, pare por um momento e comprometa-se a cultivar estas oito qualidades 
de caráter na sua vida. Submeta-se ao Espírito Santo e deixe que Ele produza o Seu 
fruto em você. 

• Estude, orando, esta passagem cada dia da semana, pedindo a Deus que produza e lhe 
acrescente estas qualidades. 
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7a SEMANA         LIFE BOOK 
 

APROVADO POR DEUS 
“Disse-lhes Jesus uma parábola, sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer”. Lucas 

18:1 
 

Leia: 2 timóteo 2:15 
Jim Elliot foi um missionário mártir. Junto com quatro outros missionários corajosos, 

Elliot deu sua vida para Cristo na tentativa de levar o evangelho a uma tribo distante chamada 
Waodoni, no Equador. 

Quando Elliot tinha apenas 20 anos, justo antes de sua formatura do segundo grau, ele 
mencionou que o único “diploma” que realmente tinha significado era o que ele chamava 
“diploma A.P.D.” – Aprovado Por Deus. 

Quais são os cursos requeridos para receber este “diploma”? O que, especificamente, 
devemos fazer para sermos aprovados por Deus no ministério? Aqui seguem alguns “cursos 
requeridos”  para receber “o diploma A.P.D.” 

 
1.  Oração. Você está crescendo em sua comunhão com Deus? Charles Spurgeon falou 

para pastores jovens a quem estava formando que o maior bem que ele possuia era sua 
“familiaridade com o trono de misericórdia”. Jesus ensinou que devemos sempre manter uma 
atitude de oração, e que a oração é uma proteção contra o desencorajamento e esgotamento 
no ministério. (Leia Lucas 18:1) 
 

Aqui você tem um “curso rápido” de como fortalecer em sua vida de oração: 
• Ore com compromisso. Os discípulos tinham uma hora determinada para orar. Nós 

também devemos ter horas específicas para orar. (Leia Atos 3:1) 
• Ore com fervor. Gordon Lindsay acreditava que “cada crente devia orar pelo menos uma 

oração violenta cada dia!” (Leia Tiago 5:16; Mateus 11:12) 
• Ore especificamente. (Leia Mateus 16:19) 
• Ore com outros crentes. (Leia Atos 4:24) 
• Ore com persistência, até que a resposta chegue. (Leia Lucas 11:9) 
• Ore com audácia. (Leia Hebreus 4:16) 
• Ore na espera de que Deus vai responder. (Leia 1 João 5:14,15) 
 

2.  Compaixão. O amor é o que faz emergir todo ministério que é efetivo. Um jovem 
ministro do Exército da Salvação, uma vez mandou uma mensagem para o General William 
Booth, dizendo que nada do que ele tentava fazer funcionava. O General Booth mandou de 
volta uma resposta curta e forte: “Tente lágrimas.” (Leia Salmo 126:5,6; Gálatas 5:6) 
 

3.  Visão. Nunca tenho visto um homem entrar no ministério com uma visão pequena. 
Tragicamente, tenho visto muitos homens saírem do ministério com uma visão pequena. O 
Diabo tem tomado o martelo da adversidade e o cinzel das frustrações para talhar os seus 
sonhos e esperanças. De repente eles deram conta de que suas visões não eram mais do 
tamanho de Deus, mas do tamanho do homem. Eu lhe suplico: Proteja a visão que Deus tem 
lhe dado a todo custo! E lembra-se: Nossa visão deve primeiramente ser d’Ele mesmo, e, 
depois, uma visão de ministério para Ele. (Leia Provérbios 29:18) 

 
4.  Fé. William Carey, um grande missionário na Índia, disse, “Tente grandes cousas 

para Deus, esperando grandes coisas de Deus”. Todos líderes crentes têm grande fé. Fé é 
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como um músculo: Se você exerce a sua fé, ela vai crescer. Se você não a estica, ela vai se 
atrofiar e vai se enfraquecer. (Leia Hebreus 11:6) 

 
5.  Humildade. Um sábio religioso falou uma vez: “Se você sabe o Hebreu, o Latim e o 

Grego, não seja como os executores de Jesus que os colocaram sobre sua cabeça. Pelo 
contrário, tome o seu conhecimento do Hebreu, Latim e Grego e coloque-o aos Seus pés”. 
Uma diária e intencional humilhação diante de Deus é vital para a saúde de sua alma. (Leia 1 
Pedro 5:5,6) 

 
6.  Trabalho. Aqui está uma verdade no ministério: Nenhuma quantidade de trabalho 

vai compensar por uma falta de unção do Espírito Santo. Mas é igualmente verdade que 
nenhuma quantidade de unção vai compensar pela falta de trabalho duro. Um escritor cristão 
famoso, uma vez, me disse: “O Espírito Santo não datilografa”.Ele provê a inspiração, mas 
para levar a cabo as coisas do Reino de Deus nós devemos prover a transpiração! (Leia 2 
Coríntios 6:4-10; 12:15) 

 
MEMORIZE: 
“Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, 
que maneja bem a palavra da verdade”. (2 timóteo 2:15)  
 
VERDADE-CHAVE: 
Devemos ser diligentes a cada dia e nos apresentar a Deus e nos doar a esses alvos que vão 
trazer o Seu sorriso e aprovação.  
 
A SUA RESPOSTA: 

• Você tem tomado os “cursos requeridos” para pegar o seu “diploma A.P.D.”? 
• Prepare uma mensagem sob o tema “ser aprovado por Deus” e compartilhe estas 

verdades com outros. 
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8a SEMANA          LIFE BOOK 
 

CHAMADO E COMPROMISSO 
“Também dizei a Arquipo: Atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o 

cumprires”. Colossenses 4:17 
“E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito”. 

Efésios 5:18 
 

Leia: Colossenses 4:17 
Um dos maiores prazeres e honras que eu tive foi de pregar no culto de consagração do 

nosso filho Jonathan. Esta foi a ordem que dei ao meu próprio filho como ministro do 
evangelho, e é o desafio que lhe dou, também. 

 
1. Guarde uma visão clara. 
“Relembre a visão” freqüentemente, mantendo-a clara e fresca no seu coração. 

Mantenha-se fiel ao chamado original de Deus para sua vida e ministério. Lembre-se que o 
seu chamado é a sua unção. Deus te dará unção sobrenatural para fazer o que Ele lhe tem 
chamado a fazer. Mantenha-se no seu chamado e você se manterá na unção para o 
ministério.Vá além do seu chamado e você arriscará ir sozinho. Uns 20 anos depois da sua 
marcante conversão e chamado por Cristo no caminho de Damasco, Paulo conseguiu 
testificar a um rei pagão, pois tinha sido completamente fiel ao chamado de Deus para sua 
vida. (Leia Atos 26:13-23) 

 
2. Guarde uma consciência limpa. 
Aqui está uma promessa – não é uma promessa “preciosa”, mas mesmo assim é uma 

promessa. No ministério alguém vai te ferir. Palavras cruéis serão faladas contra você. 
Haverá aqueles que vão estar contra você e contra o que você quer fazer para Deus. Não se 
deixe amargar contra as pessoas. Nunca responda a um ataque das pessoas com outro ataque. 
Guarde uma consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. (Leia Atos 24:16) 

 
3. Guarde um compromisso firme com as Escrituras. 
Nos seus momentos mais baixos e mais difíceis, são as promessas de Deus que vão lhe 

sustentar. Escuta o testemunho de William Carey num momento muito difícil do seu 
ministério na Índia:  

“Quando eu estava na Inglaterra, a minha esperança da conversão da Índia era muito 
forte; mas no meio de tantos obstáculos, morreria, se não fosse mantido por Deus, por Ele 
mesmo. Eu tenho a Deus, e a Sua Palavra é verdadeira. Mesmo que as superstições dos 
incrédulos fossem milhões de vezes mais fortes do que são, e o exemplo dos europeus milhões 
de vezes pior, mesmo se eu fosse desertado por todos e perseguido por todos, ainda a minha 
fé, fixa na Palavra, se levantaria acima de todo obstáculo e venceria toda prova. A causa de 
Deus triunfará.” 
(citado por John Piper, “The Supremacy of God in Missions Through Worship, Into All the 
World”, 2001 edition, 8. – “A Supremacia de Deus nas Missões Através do Louvor - Para 
todo o Mundo”, edição 2001, 8) 

 
 
 
4. Quarde sob o controle do Espírito Santo. 
Permita a Deus de fazer o que só Ele pode fazer. Viva no que Bob Pierce chamou o 

“quarto de Deus.” Dr. Pierce descreveu o “quarto de Deus” como “o espaço entre o que e 
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humanamente possível e o que Deus quer fazer que é impossível”. (Leia Efésios 3:20,21; 
5:18) 
 

5. Persevere através dos conflitos. 
Os conflitos dentro do ministério são inevitáveis porque você é comissionado a mudar o 

estado atual “de ocupação” com a ocupação do Reino de Deus. Mantenha-se fiel e Deus vai 
lhe recompensar. (Leia 1 Pedro 5:1-4) 

O que referimos, hoje, à fildelidade ao chamado, as gerações do passado, referiam a 
“uma ordem a manter.” Charles Wesley escreveu um hino muito lindo a respeito da 
fidelidade ao chamado de Deus nas nossas vidas: 

Há uma ordem a manter, um Cristo a glorificar, 
Quem deu Seu Filho para salvar a minha alma e  prepará-la para o céu. 
Para servir a época presente, o meu chamado a cumprir, 
Ó! que eu possa comprometer todas minhas forças, para fazer a  vontade de meu 
Mestre. 
Ajuda-me a vigiar e orar, e em ti  confiar, 
Certo que se a minha confiança trair, o meu Senhor irei negar. 
Arma-me com um ciumento cuidado, como para viver sob Seu olhar, 
E ao seu servo, Senhor, prepare para dar uma avaliação rigorosa. 
 

6. Guarde-se consagrado ao Capitão. 
Antes que a honra de dirigir o exército de Deus na batalha fosse dada a Josué, ele teve 

que estabelecer uma vez por todas que o exército de Deus tinha somente um Capitão – e 
Josué não era este Capitão. (Leia Josué 5:13-15) Nunca se esqueça quem está no comando, e 
de que a Igreja de Cristo não é a sua. A batalha é dEle, não é sua. A vitória é dEle, não é sua. 
A glória é dEle, não é sua. Steve Fry escreveu esta grande música: 

“Estou renunciado ao capitão dos poderosos seres do céu, 
E eu brindo a Ele a minha fidelidade até que a terra se torne o Seu Reino”. 
 
7. Guarde um amor abrasador por Jesus. 
Como é que você se mantem fiel no ministério ano após ano? Como é que você se 

guarda para não se tornar um fracaso no ministério? A melhor resposta que posso lhe dar é: 
Mantenha-se apaixonado,  enamorado a cada dia com Jesus. Ame-o no anoitecer mais do 
que você o amou nesta manhã. E ame-o a cada manhã, mais do que você o ama quando vai 
dormir. 

Finalmente, 
Fique perto de Jesus, 
Fique perto de sua esposa,  
Fique perto da cruz, 
Fique perto da Grande Comissão. 
 

MEMORIZE: 
“Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós”. (1 Timóteo 1:14).  
 
VERDADE-CHAVE: 
Devemos manter-nos fiéis ao chamado de Deus nas nossas vidas.  
 
 
 
A SUA RESPOSTA: 
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• Paulo foi capaz de descrever o seu chamado a um rei incrédulo em uma sentença. Será 
que você pode descrever clara e brevemente o seu chamado, tanto a crentes como aos 
não crentes? 

• Prepare uma mensagem de ordem e compartilhe estas verdades com aqueles jovens 
que estão no ministério.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 21



9na SEMANA         LIFE BOOK 
 

ALTAMENTE AGRACIADO 
“O homem de bem alcança o favor do Senhor”. Provérbios 12:2 

 
Leia: 2 Crônicas 16:9; Lucas 1:28-30 

Nada poderia ser mais vital para a eficácia do ministério do que achar o favor de Deus. 
Mesmo que todos os crentes vivem debaixo a graça de Deus, há certos indivíduos que 
parecem ser “altamente favorecidos” por Ele. São esses que são “altamente favorecidos” que 
se tornam nos instrumentos de Deus para cumprir os Seus propósitos na sua geração. Como é 
que você pode se tornar numa pessoa “altamente favorecida?”. 

Deus está constantemente explorando, “scaneando” a terra, procurando um tipo de 
pessoa, cujo “coração é totalmente fiel a Ele”. Deus parte para grandes realizações com este 
servo que tem um coração fiel, para se mostrar forte para com este homem ou mulher. (Leia 
de novo 2 Crônicas 16:9) 

A Bíblia diz que Jesus nasceu “na plenitude do tempo.” (Leia Gálatas 4:4) Nos dias de 
Maria, como em cada geração, Deus procurava um instrumento humano através do qual Ele 
pudesse cumprir os Seus propósitos para aquela geração. Quando chegou o tempo em que o 
Filho de Deus devia vir ao mundo, os olhos de Deus “scanearam” a terra, buscando pelo 
instrumento humano pelo qual Ele pudesse cumprir a Sua vontade. Ele achou a pessoa certa 
numa virgem chamada Maria. 

O que Maria tinha que impressionou o coração de Deus? Por que foi a esta filha 
adolescente de uma pequena aldeia que foi confiada a maior tarefa da história? Se pudermos 
descobrir as qualidades do coração Maria que chamou a atenção de Deus e deu-lhe o título de 
“muito favorecida”, nós também poderíamos ser “muito favorecidos” e sermos usados por 
Deus para cumprir os Seus propósitos nos nossos dias. 

Deve ficar bem claro aqui de que não estamos louvando Maria. “Deus não faz acepção 
de pessoas; pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme faz o que é justo lhe é 
aceitável”. (Atos 10:34,35). Maria reconheceu a sua própria necessidade de um salvador 
quando ela disse, “o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador” (Lucas 1:47). Portanto, 
nós não honramos Maria como exemplo do coração de alguém que agrada a Deus. Nós 
também podemos cultivar estas mesmas qualidades de coração. Assim, também nós, vamos 
ter o favor de Deus e seremos os seus instrumentos para cumprir os Seus propósitos para o 
nosso tempo. 
 

1. Um coração puro. (Leia Lucas 1:27) Maria era uma virgem que estava 
comprometida. 

Ela estava enamorada de um bom homem chamado José. Mesmo que ela amasse José, 
ela amava a Deus ainda mais, mantendo-se pura diante Dele. (Leia Mateus 5:8) Ela estava 
comprometida a ser um vaso para a honra de Deus. (Leia 2 Timóteo 2:21) Não importa o que 
você foi no passado, de agora em adiante você pode viver com um coração puro diante de 
Deus e pode receber o seu favor. (Leia Isaias 1:18) 

 
2. Um coração ousado. Maria estava disposta a arriscar-se grandemente para Deus. 
Quando o anúncio do anjo veio para Maria, ela entendeu as conseqüências possíveis. 

Mas sem hesitar ela respondeu, “Aqui está a serva do Senhor; que se cumpra em mim 
conforme a tua palavra”. (Lucas 1:38) O entendimento primordial de Maria não era como a 
comprometida com José, seu noivo; mas como a serva do Senhor. Ela sabia que talvez José 
não entenderia. Ela arriscava o seu compromisso e a sua reputação. Ela estava disposta a dar 
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a Deus o que lhe era mais precioso. Será que você está disposto a dar a Deus o que lhe é mais 
precioso?  

 
3. Um coração cheio de fé.  
A fé foi muito óbvia na vida de Maria quando Isabel a saudou. Ela a abençoou por sua 

fé. (Leia Lucas 1:45) Maria não somente tinha uma grande fé. Ela tinha fé para crer em algo 
que nunca tinha acontecido na história. Uma virgem nunca tinha dado à luz a filhos, mas 
Maria respondeu positivamente a Deus e creu Nele. Deus está procurando homens e mulheres 
que possam crer naquilo que nunca tem acontecido. A Igreja nunca tem cumprido a grande 
comissão. Uma vez mais, Deus está procurando alguém que dirá sim e creia nele. 

 
4. Um coração de louvor. 
A resposta de Maria ao milagre de Deus em sua vida foi de encher de louvor o seu 

coração e a sua boca. O seu grande Magnificat é um belo hino de louvor e adoração a Deus. 
(Leia Lucas 1:46-55) Por um bom tempo nestes últimos anos o Espírito Santo tem apressado 
a Igreja ao redor do mundo a novas dimensões de louvor. Deixe que o seu coração seja cheio 
de adoração a Deus em todo tempo. (Leia Salmo 96) 

 
5. Um coração cheio da Palavra. 
O grande cântico da Maria, foi de fato, porções das Escrituras que ela tinha 

personalizado e trabalhado num presente de louvor a Deus. O cântico da Maria incluía 
passagens que ela tinha memorizado de Gênesis, 1 Samuel, dos Salmos e de Isaias. 
Claramente, Maria estava muito familiarizada com todas as Escrituras que estavam 
accessíveis a ela. Deus está procurando aqueles que conhecem e obedecem à Sua palavra. 
(Leia Josué 1:8, 2 Timóteo 3:16,17) 

 
6. Um coração cheio de esperança. 
Maria estava disposta a deixar de ser honrada por sua geração para construir, assim, um 

caminho espiritual para as gerações vindouras. Mesmo que ela fosse mal entendida e 
difamada pelos seus contemporâneos, cada geração que a sucedeu a tem honrado. Ela olhou 
para o futuro e sabia que as futuras gerações a chamariam favorecida. (Leia Lucas 1:48) 
Hoje, também, Deus está procurando aqueles que colocarão de lado a reputação pessoal numa 
total obediência a Jesus Cristo e construam uma herança espiritual para aqueles que virão 
depois. 

 
7. Um coração rendido. O que fazemos agora afetará a história daqui a uns trinta 

anos. 
Jesus estava começando o Seu ministério nas bodas em Caná. Quando o vinho acabou, 

Maria pregou a maior mensagem que jamais se tem ouvido. O seu público era um grupo de 
serventes e a sua mensagem era só uma frase: “Fazei tudo o que ele vos disser” (João 2:5). 

 
MEMORIZE: 
“Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para 
com aqueles cujo coração é totalmente dele” (2 Crônicas 16:9).  
 
VERDADE-CHAVE: 
Deus está "scaneando" a terra hoje, procurando a pessoa que Ele pode erguer a um status de 
favorecido e utilizá-lo como  Seu instrumento para cumprir os seus propósitos nesta geração. 
A pessoa que Deus procura deve ter um coração que é totalmente fiel a Ele e tenha 
qualidades como o coração de Maria.  

 23



 
A SUA RESPOSTA: 

• Você está  cultivando estas qualidades no seu coração? 
• O que é que Deus lhe tem falado especificamente? “Fazei tudo o que ele vos disser” 

(João 2:5). 
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10a SEMANA             LIFE BOOK 
 

SEGUNDO O PROPRIO CORAÇÃO DE DEUS 
“Porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada”. 

 2 Samuel 24:24 
“E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, ao qual também, dando testemunho, disse: 
Achei a Davi, filho Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade”. 

Atos 13:22 
 

Leia: 1 Samuel 13:14 
Davi era um líder com falhas, mas ele foi o maior rei de Israel. O mais importante, 

mesmo que pecados horríveis o rodeavam, ele é lembrado como o “homem segundo o 
coração de Deus”. Como é que um homem com tantas falhas recebeu um título tão valoroso? 

Uma boa parte da resposta se dá ao alto valor que Davi deu ao relacionamento que ele 
tinha com Deus. Depois que Natã exibiu o seu pecado, Davi reconheceu, imediatamente, a 
sua transgresão. O seu medo maior era de perder a intimidade que ele tinha gozado com Deus 
desde a sua juventude. (Leia Salmo 51:11) Davi se deu conta de que, mesmo que ele tivesse 
pecado contra o seu casamento, família, contra seu amigo e sua nação, em útlima análise, ele 
tinha pecado contra Deus. (Leia Salmo 51:4) 

Davi desejava andar de novo com Deus em uma fraternidade inquebrantável. Ele se 
lembrava dos seus dias como pastor de ovelhas, quando ele tinha composto músicas de amor 
para Deus. Aqui está uma chave da grandeza de Davi. A sua vida estava marcada com 
sacrifícios a Deus. Vários dos Salmos são um registro da doce comunhão com o seu Pai 
celeste. 

Enquanto Davi se ocupava das ovelhas do rebanho de seu pai, ele preparava o seu 
coração para liderança, cultivando um coração de agradecimento e de louvor. “Também 
escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas; tirou-o do cuidado das ovelhas 
e suas crias,  para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os 
apascentou consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com mãos precavidas” 
(Salmo 78:70-72). 

 
1.  As ofertas de Davi foram dadas com um coração humilde. (Leia Salmo 51:17) 

Devemos, constantemente, ter em nossas mentes a nossa dependência absoluta de Deus. Jesus 
lembrou aos seus discípulos, “Sem mim nada podeis fazer” (João 15:5). Sem o poder de 
Cristo que nos habilita pelo Seu Espírito; nós não podemos levar a cabo nada de valor eterno. 
Quebrantamento diante do Senhor traz grande autoridade no ministério. Devemos pedir ao 
Senhor um coração brando, quebrantado diante dos nossos pecados e da rebelião do mundo 
contra Deus. 

 
2.  As ofertas de Davi eram de grande custo. Por exemplo, quando os poderosos 

homens de Davi lhe trouxeram água do poço de Belém, arriscando suas vidas, em vez de 
beber aquela água de grande custo, ele a derramou como uma oferta diante de Deus. (Leia 
1Crônicas 11:15-19; 2 Samuel 23:15-17) A água era rara e valiosa, um presente que vinha do 
outro lado, além das linhas do inimigo. Sem dúvida alguma Davi precisava muito desta água 
para sua própria subsistência. Também, como presente de amor dos seus homens fiéis, ele 
tinha todo o direito de bebê-la. Mas, aqui, é onde vemos a beleza do coração de Davi. Aquilo 
que ele tinha todo o direito de tomar para si mesmo, aquilo que ele precisava, aquilo que era 
precioso para si – ele decidiu derramar como uma oferta para o Senhor. Davi não dava ofertas 
que não tinham valor; ele dava a Deus aquilo que lhe era, pessoalmente, realmente precioso e 
custoso. Vemos isto, novamente, claramente ilustrado em 2 Samuel 24. Davi tinha pecado ao 
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ter contado o povo, em direta desobediência ao mandamento de Deus. Deus queria que Israel 
confiasse somente nEle, não no seu poder numérico. Como resultado do censo, feito na 
rebelião de Davi, o julgamento veio sobre Israel. 

Como sempre, quando Davi foi confrontado pelo seu pecado, ele se arrependeu. Agora 
ele se preparou para oferecer uma oferta pelo seu pecado a Deus, e ele desejava comprar o 
campo de Araúna como um lugar para construir um altar. Como uma pessoa leal, Araúna 
ofereceu doar o campo para o rei sem custo algum. A resposta do Davi foi clássica: “Não, 
mas eu te o comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus 
holocaustos que não me custem nada” (2 Samuel 24:24). 

Davi tinha muitas manchas no seu registro, mas ele é lembrado como o homem segundo 
o coração de Deus. (Leia Atos 13:22) Pelo menos parte da razão porque ele recebeu este 
título foi o seu compromisso em dar a Deus ofertas de sacrifício que lhe custassem 
pessoalmente. Como ministro do evangelho, o seu chamado é ainda maior do que a posição 
de Davi como rei. Você não “escolheu” ser pregador do evangelho como alguém pode 
escolher ser um advogado ou um engenheiro. Se você realmente é um ministro de Deus, você 
não “escolheu” ser, mas foi escolhido. Esta honra requer que você responda com amor, 
obediência e sacrifício. 

Qual é a qualidade das suas ofertas para Deus? Você está dando a Deus o que custa algo 
para você? A diferença entre a mediocridade e sucesso que perdura será determinado pela 
qualidade das suas ofertas a Deus. Um pastor comum é preguiçoso na sua preparação. Um 
pregador efetivo prepara a sua alma diligentemente em oração e as suas pregações em estudo. 
“Pelo contrário, em tudo recomendando-nos mesmos como ministros de Deus: na muita 
paciência, nas aflições, nas privações, nas aflições, nas angústias, nos açoites, nas prisões, 
nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, 
na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido” (2 Coríntios 6:4-6). 

A maior oferta que podemos dar-lhe é presentear-lhe vidas redimidas. Paulo anelava 
presentear nações a Cristo, aqueles que tinham sido desafiantes contra Deus mas, agora, eram 
redimidos pelo poder do evangelho. Ele viu a “oferta das (nações)” como uma oferta 
aceitável a Deus. (Leia Romanos 15:16) Evangelização não é somente uma tarefa, é também 
um ato de louvor. 

Que honra seria se Deus se referisse a você como uma pessoa segundo o Seu coração. 
Mas tal avaliação da sua vida vem com um custo, um alto custo pessoal. Como um escolhido 
para a grande honra de ser ministro do evangelho, eu te desafio a não dar pequenas ofertas a 
Deus. Coloque os seus presentes mais custosos diante dEle, santificados pelo Espírito Santo. 
 
MEMORIZE: 
“Não oferecerei ao Senhor meu Deus, holocaustos que não me custem nada”. (2 Samuel 
24:24) 
 
VERDADE-CHAVE: 
Para  tornarmo-nos em pessoas segundo o coração de Deus, devemos adotar um estilo de 
vida de dar alegremente a Deus aquilo que nos é  pessoalmente custoso, como um ato de 
louvor. 
 
 
 
A SUA RESPOSTA: 

• Você está comprometido em ser uma pessoa segundo o coração de Deus? 
• O que de precioso você vai “derramar diante do Senhor” como uma oferta? 
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11a SEMANA         LIFE BOOK 
 

UMA VIDA SEPARADA 
“Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos 

purificar de toda injustiça”. 1 João 1:9 
“E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, 

dando por ele graças a Deus Pai”. Colosenses 3:17 
 

Leia: Jeremias 15:19; Romanos 1:1; Gálatas 2:20 
Um pregador conhecido acabava de pregar um sermão a milhares de pessoas com 

muitos respondendo ao seu apelo para aceitar a Cristo. Um jovem estudante de uma Escola 
Bíblica aproximou-se do grande pregador, depois do culto, e falou-lhe: “Senhor, eu daria o 
mundo para ser capaz de pregar assim!” O velho pregador o olhou e respondeu: “Filho, foi 
exatamente isto o que me custou”. 

Você está disposto a jejuar o mesmo tanto que os outros festejam? Você está disposto a 
acordar mais cedo, ficar acordado até mais tarde, orar mais, trabalhar arduamente – para que, 
assim, Deus receba a glória de sua vida e de seu ministério? Henry Wadsworth Longfellow 
escreveu: 

“As alturas alcançadas e mantidas pelos grandes homens 
Não foram conseguidas numa luta repentina; 
Mas eles, o tanto que os seus colegas dormiam, 
Labutaram para cima através da noite”. 

 
1. Uma vida separada começa no ser separado do pecado, estar com Deus e fazer 

a Sua vontade.  
Sempre que o Espírito Santo revela algum pensamento, palavra ou ação que deshonram 

ao Senhor, devemos, imediatamente, confessá-los como pecado e nos arrepender 
completamente. (Leia 1 João 1:9) Baseado neste versículo importante, Bill Bright ensinou um 
exercício muito útil que ele chamava “respirar espiritualmente”. Nós exalamos, confessando 
o nosso pecado. A palavra confessar no Grego original significa “estar de acordo com” ou 
“dizer a mesma coisa”. Quando dizemos a mesma coisa do pecado como Deus diz, então 
Deus promete uma purificação completa. Nós inalamos, então, ao receber a promessa de 
Deus de perdão, pedindo a Ele que nos encha novamente com o Seu Espírito Santo. Nesta 
maneira, nós podemos manter um relacionamento intacto com o Senhor. Eu tenho praticado a 
“respiração espiritual” por muitos anos, fazendo-a mesmo, várias vezes num só dia, à medida 
que o Espírito Santo me convence de qualquer pecado. 

 
2. Devemos ser vigilantes para viver em uma atmosfera para o avivamento 

pessoal. 
Não importa qual é o clima espiritual ao redor de você, a sua própria alma sempre pode 

estar ardente por Deus! Mas existem condições que temos que cumprir se queremos 
experimentar um avivamento pessoal. Há cem anos atrás, no grande avivamento no país de 
Gales, Evan Robert deixou quatro condições para o avivamento. 

Estas condições ainda são validas para o dia de hoje: 
• Cada coisa pecaminosa deve ser rejeitada. 
• Cada dúvida indulgente deve ser sacrificada por causa da santidade de Deus. 
• Obediência imediata à voz do Santo Espírito. 
• Confissão pública de Cristo diante dos homens. 
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3. Responsabilidade pessoal com um colega de confiança no ministério é um 
instrumento importante para viver uma vida santa. 

Já por alguns anos, tenho me reunido duas vezes por mês com um amigo de confiança 
no ministério. Cada vez que nos reunimos, fazemos perguntas difíceis um do outro, nos 
mantendo um ao outro responsável no seu andar com Cristo. Estas perguntas estão baseadas 
em uma mensagem de responsabilidade de Charles Swindoll. 

Desde que a gente se viu da última vez... 
• Você tem tido um tempo de meditação pessoal com o Senhor? 
• Você se tem envolvido em intercâmbios financeiros que sejam duvidosos? 
• Tem estado com uma mulher de uma maneira inapropriada ou de uma maneira que os 

outros percebem como inapropriado? 
• Tem procurado material explícito ou pornográfico? 
• Definiria a saúde do seu casamento como melhor ou pior? 
• Tem sido fiel ao seu chamado como ministro do Evangelho? 
• Acaba de mentir? 
 

Encorajo você a procurar um companheiro-mentor de confiança ou de formar um grupo 
pequeno de mentores de confiança para ter encorajamento e exortação mútua. 
 

4. O hábito mais importante que você pode cultivar é a disciplina diária da sua 
meditação pessoal com Deus. 

Stephen Olford nos lembra, “Isto não é uma questão de legalismo, é uma questão de 
fidelidade”. Dr. Olford sugere que no nosso tempo diário com Deus em oração e com a Sua 
palavra, apliquemo-nos a estas disciplinas com devoção: 

• A minha mente dominada pela Palavra de Deus. (Leia Colosenses 3:16) 
• O meu coração ativado pelo Espírito de Deus. (Leia Efésios 5:18) 
• A minha vontade motivada pela glória de Deus. (Leia Colosenses 3:17) 

 
Eu desafio você a fazer, hoje, um compromisso a uma vida separada – separada para 

Jesus; separada para o evangelho; separada para a sua família e para o seu chamado. Na 
leitura do dia 27 de Dezembro no livro de meditação de Oswald Chambers “Tudo para Ele” 
(My Utmost for His Highest), Chambers observa: “Tudo agora é novo... Deus nos leva a um 
ponto clímax. Essa é a grande divisão na vida; daí por diante, ou partimos para um tipo de 
vida cristã cada vez mais fraca e inútil, ou nos tornamos mais e mais inflamados para a glória 
de Deus – Tudo para Ele”.  

 
MEMORIZE: 
“Logo, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim; e esse viver que agora tenho na 
carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim”. 
(Gálatas 2:20).  
 
VERDADE-CHAVE: 
Nós devemos nos separar do pecado para Deus e Sua vontade.  
 
 
A SUA RESPOSTA: 

• Você tem confessado todo pecado conhecido na sua vida a Deus? 
• Você tem um companheiro como mentor de confiança? 
• Se comprometera a uma vida separada? 
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12a SEMANA                       LIFE BOOK 
 

A SALVAGUARDA DA ALMA 
“Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado; coração compungido e 

contrito não o desprezaras, Ó Deus”. Salmo 51:17 
“O Senhor me livrou das garras do leão, e das do urso; ele me livrará da mão deste 

filisteu”. 1 Samuel 17:37 
 

Leia: Provérbios 22:4; Miquéias 6:8; Atos 20:18-21; 1 Pedro 5:5,6 
O missionário na China, Hudson Taylor, foi apresentado uma vez como “nosso ilustre 

visitante”. Taylor chegou no púlpito e replicou: “Queridos amigos, eu sou o pequeno servo de 
um Mestre ilustre”. 

Andrey Murray era um famoso professor da Bíblia. Vários dos seus livros ainda estão 
disponíveis e cada um é uma nutrição de riqueza espiritual. No seu pequeno livro, 
Humildade, Murray escreveu que “humildade é uma virtude-mãe e é a salvaguarda perpétua 
da alma”. Murray acreditava que a humildade é uma virtude da qual todas as outras virtudes 
nascem. Ele também cria que a maior proteção da nossa alma é a humildade de coração. 

Mesmo que é importante se confiar aos outros na responsabilidade, o maior salvaguarda 
da nossa alma é de, diariamente, voluntariamente nos humilhar diante do Senhor, 
reconhecendo a nossa necessidade profunda e dependência total dEle. Quebrantamento diante 
do Senhor não é somente um dever no ministério, é uma necessidade. (Leia Salmo 51:17) 

 
1. Humilhe-se diariamente diante do Senhor. 
Para a nossa vergonha, poucas pessoas parecem ser capazes de levar a unção e a 

humildade no mesmo nível. Mas a palavra de Deus nos adverte que o orgulho precede o 
desastre espiritual. 

Este princípio sempre é importante: “O caminho para acima nas coisas espirituais é 
para baixo”. (Leia provérbios 16:18) Jesus promete uma grande recompensa para aqueles que 
se humilham diante do Senhor:  “Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o 
reino dos céus” (Mateus 5:3). Ser humilde de espírito significa reconhecer a dependência 
total do Senhor. 

Nota: Nunca devemos orar pedindo para que Deus nos humilhe. Isto poderia ser muito 
perigoso. Pelo contrário, devemos tomar a iniciativa e nos humilhar a nós mesmos. (Leia 
Tiago 4:6,10) 

 
2. Desenvolva uma “história particular” com Deus.  
Eu lhe garanto: Em algum lugar no seu futuro, o Golias lhe espera. Há um “gigante” 

no seu futuro que você terá que confrontar. Este “gigante” de oposição está determinado a lhe 
destruir em público. Que confiança você terá nesse dia de aberta confrontação em que você 
será o vencedor? 

O jovem Davi falou para o rei Saul porque ele iria derrotar Golias: “O Senhor me 
livrou das garras do leão, e das do urso; ele me livrará da mão deste filisteu”.  (1 Samuel 
17:37) Isto não foi orgulho da juventude; era uma segurança que tinha nascido em vitórias 
particulares. Davi tinha uma história particular com Deus que lhe deu confiança no seu maior 
teste público. 

Se você mata o leão da lascívia e o urso da incredulidade quando ninguém está vendo, 
você também terá confiança quando se confrontar publicamente, encarando o seu Golias que 
virá. 
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3. Saiba quem você é em Jesus Cristo. 
Há uma grande diferença entre a arrogância incrédula e a confiança que uma pessoa 

tem quando sabe quem ela é em Cristo. Muito da arrogância que vemos entre os ministros 
estão mascarando grandes debilidades internas. Parte da razão desta pobre imagem pessoal é 
a falta de entendimento da dignidade inerente que possuímos como seguidores de Jesus 
Cristo. Somos os justos de Deus em Cristo. Porque estamos em Cristo, somos filhos de Deus. 
Porque estamos em Cristo, somos seus embaixadores. (Leia 2 Coríntios 5:17-21; Efésios 4:1-
3; Filipenses 1:11) Devemos estar vestidos de humildade, mas devemos andar na dignidade 
de quem somos em Cristo. Em outras palavras, devemos ser com Cristo. Devemos nos 
humilhar tal como Ele o fez. (Leia Filipenses 2:5-11)  

 
4. Possibilidades do Reino se abrem para aqueles que têm coração humilde. Jesus 

ensinou que os mansos herdarão a terra. (Leia Mateus 5:5)  
Mansidão não é fraqueza. Mansidão é força sob controle. Uma pessoa mansa se dá 

conta que ela não tem poder em si mesmo, mas que ela tem todo o poder em Deus. Deixe que 
isto fique na sua oração: “Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande 
multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer; porém os nossos olhos estão postos 
em ti”. (2 Crônicas 20:12) Como Phillip Brooks disse, “Nunca se deixe sentir semelhante ao 
seu trabalho”. 

Se nós somos arrogantes e orgulhosos, Deus mesmo vai nos resistir. Mas se nos 
humilhamos diante dEle, teremos confiança diante dos homens e Ele nos exaltará no 
momento certo. Se nós queremos ser líderes segundo o coração de Deus, devemos nos 
lembrar sempre que “Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. 
Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos 
exalte” (1 Pedro 5:5,6). 

 
MEMORIZE: 

“Rogo igualmente aos jovens; sede submissos aos que são mais velhos; outrossim, no 
trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, 
contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de 
Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. (1 Pedro 5:5,6) 

 
VERDADE-CHAVE: 
Saiba quem você é em Cristo, humilhe-se diante dele diariamente e descanse na confiança de 
que Ele te exaltará no tempo oportuno. 
 
A SUA RESPOSTA: 

• Medite na diferença entre a arrogância e a confiança de conhecer quem você é em 
Jesus Cristo. 

• Humilhe-se diariamente diante do Senhor. 
• Procure, pela graça de Deus, em andar em humildade. 
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13a SEMANA               LIFE BOOK 
 

MINISTRE AQUI PRIMEIRO! 
“Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se 

entregou por ela”. Efésios 5:25 
 

Leia: Efésios 5:22-6:4 
Deus não nos chama a ganhar o mundo e neste processo perder a nossa família. Mas há 

uma trágica epidemia de casamentos infelizes, filhos rebeldes e divórcios entre os ministros 
evangélicos de hoje. É vital ministrar primeiro às nossas famílias e depois aos outros. 

As nossas prioridades devem ser: 1) o nosso relacionamento com Deus, 2) o nosso 
relacionamento com a nossa esposa e filhos, e 3) o ministério que Deus nos tem dado.  

As demandas da vida muitas vezes nos pressionam a inverter a ordem, mas quando 
colocamos o ministério antes do nosso relacionamento com Deus e da nossa família, os 
resultados sempre são trágicos. 
 

1. Deus chama os maridos a serem os líderes epirituais de suas famílias. 
A saúde espiritual da família está sob a responsabilidade do marido. Os maridos devem 

mostrar o mesmo amor sacrificial pelas suas mulheres como Cristo mostrou pela sua noiva, a 
Igreja. (Leia efésios 5:25) 

 
2. Depois do seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com sua esposa é 

o seu relacionamento mais importante. 
Deus requer que os maridos amem as suas esposas e que se comprometam ao seu 

crescimento espiritual. (Leia efésios 5:25-28) 
 

3. Há passos que você pode dar, cada dia, para ajudar para que seu matrimônio 
cresça. 

Cada dia é uma oportunidade para fazer que seu matrimônio seja melhor ou pior. Como 
um jardineiro que dá atenção ao seu jardim, você deve, continuamente, cultivar o seu 
matrimônio. Estas quatro práticas simples podem fortalecer muito o seu matrimônio. 

• Orem juntos, cada dia. 
• Fale, cada dia, para sua esposa que você a ama. 
• Cada dia, faça alguma coisa para ajudá-la. 
• Cada dia, dê para ela um elogio sincero. 

 
4. Os pecados sexuais, muitas vezes causam mais estragos que outros pecados.  
Os resultados da imoralidade na vida de um ministro do Evangelho vão longe e é um 

escândalo para a fé de muitas pessoas. Os nossos corpos são o templo do Espírito Santo. 
(Leia 1 Coríntios 6:19,20) Como crentes devemos controlar os nossos corpos e viver em 
santidade e honra. (Leia I Tessalonicenses 4:3-8) Agora mesmo, determine que você viverá 
em pureza diante do Senhor. Apresente o seu corpo ao Senhor como um instrumento através 
do qual Ele pode cumprir a Sua vontade. (Leia Romanos 12:1,2) 
 
 
 

5. Jesus ensinou que a infidelidade começa no coração. (Leia Mateus 15:19) 
O campo de batalha da pureza está na mente. Você pode resistir pensamentos de lascívia 

trocando-os por pensamentos que honram a Deus. Você está em controle dos seus 
pensamentos. Se você muda a maneira de pensar, a sua maneira de viver mudará! (Leia 
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Filipenses 4:8) A infidelidade começa no coração. A fidelidade é sustentada no coração. 
Considere, muitas vezes em seu coração as qualidades maravilhosas de sua mulher, e 
agradeça a Deus por tê-la trazido até você. 
 

6. Existem salvaguardas que você pode estabelecer para ajudar a lhe proteger da 
infidelidade conjugal. 

Você é responsável de construir muralhas de proteção contra o colapso moral. 
•  Estabeleça uma prática diária de tempo de meditação com o Senhor. Cultive uma 
vida privada de oração, louvor e meditação da Palavra de Deus. 
•  Tenha um mentor, um amigo de confiança ou um grupo pequeno de homens com 
quem você manterá um relacionamento. Reúna-se regularmente para manterem-se 
mutualmente responsáveis. É um grande presente ter um amigo que pode lhe olhar 
diretamente nos olhos e lhe fazer as perguntas sugeridas na lição 11. Este tipo 
mentorismo é muito importante para você como líder cristão. 
•  Não se permita achar em uma situação potencialmente comprometedora. Cedo no 
seu ministério, Billy Graham determinou que ele nunca estaria só em um carro ou 
quarto com uma mulher a não ser a sua esposa. Se você tem que se encontrar com 
uma mulher a sós por causa do ministério (o que não é sábio), deixe a porta 
ligeiramente aberta e se assegure de que uma outra pessoa está por perto. 
•  Não se torne arrogante. Muitos ministros que têm caído moralmente, teriam se 
gabado um dia: “Isto nunca acontecerá comigo”. Guarde um coração humilde diante 
do Senhor. Seja vigilante contra a tentação. Quando a tentação vem, lembre-se de que 
Deus já tem provido uma saída. (Leia 1 Coríntios 10:12,13) 
 

7. O Espírito Santo vai dar-lhe poder para cumprir as suas responsabilidades como 
marido e pai. 

A Bíblia diz que os maridos devem “Amar as suas mulheres, como também Cristo amou 
a igreja, e si mesmo se entregou por ela”. (Efésios 5:25). Esta qualidade de amor sacrificial é 
possível somente quando você está cheio do Espírito Santo e está sob o Seu controle. É por 
isto que Paulo começou a sua advertência aos maridos e às mulheres primeiramente 
mostrando-lhes a urgência deles serem cheios do Espírito Santo. (Leia Efésios 5:18-21) 
 

8. A Bíblia mostra como você pode recuperar o amor perdido. 
Se o seu amor pela sua esposa tem se esfriado, há uma maneira de reacendê-lo. Mesmo 

que a igreja de Éfeso era paciente e muito trabalhadora, os irmãos de Éfeso tinham 
abandonado o primero amor. (Leia Apocalipse 2:2-5) Aqui temos uma prescrição que Jesus 
lhes deu para recuperar o seu amor: 

• Lembre-se. Faça que sua mente trabalhe em favor de seu matrimônio, e não contra 
ele. Lembre-se dos seus votos proferidos no dia do seu casamento. Lembre-se dos 
tempos maravilhosos que vocês tem passado juntos. Lembre-se da beleza do seu 
primeiro amor. 
• Arrepende-se. Arrepende-se da sua frieza de coração para com a sua esposa. 
Determine-se de mudar. O significado grego para “arrepender” é “mudar o 
pensamento”. Então, mude o seu pensamento com respeito ao seu matrimônio. Pare de 
acreditar nas mentiras do diabo. Renove a sua mente pela palavra de Deus. Mude a sua 
mente e vire a costa a qualquer coisa que não seja saudável para o seu matrimônio. 
• Faça as primeiras obras. O que você fazia quando você se enamorou pela primeira 

vez? 
Faça de novo essas coisas. Você dava flores para ela? Você falava com freqüência que a 
amava? Você era carinhoso com ela? Comece, hoje, a fazer as primeiras obras.  

 32



9. Deus toma por responsáveis os pais para treinar os filhos nos caminhos do 
Senhor. (Leia efésios 6:4) 

Se você não é um bom administrador das suas responsabilidades com a sua família, o seu 
ministério será fortemente limitado. (Leia 1Timóteo 3:4,5; 1Pedro 3:7) 

 
MEMORIZE: 
“Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a  si mesmo se 
entregou por ela”. Efésios 5:25 
 
VERDADE-CHAVE: 
Deus o toma como responsável da saúde do seu matrimônio e família. 
 
A SUA RESPOSTA: 

• Comece, hoje, as quatro práticas mencionadas no ponto 3. 
• Comece hoje a estabelecer salvaguardas contra a imoralidade sexual. 
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14a SEMANA             LIFE BOOK 
 

OS ESQUEMAS DE SATANAS 
“Não ameis o mundo nem as cousas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor 

do Pai não esta nele”. 1João 2:15 
 

Leia: 2 Coríntios 2:10,11; Gálatas 5:16; 1 João 2:16,17 
Antes de sua conversão, Agostinho viveu uma vida notória no pecado. Um dia ele ouviu, 

num parque, algumas crianças cantando: “Pegue um e leia, pegue um e leia.” Olhando para o 
chão Agostinho viu uma cópia da Bíblia. O primeiro versículo que viu foi Romanos 13:14: 
“Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante as suas 
concupiscências”. Através deste encontro, Agostinho nasceu gloriosamente de novo e 
tornou-se num grande teólogo. 

Em Jesus Cristo temos tudo o que precisamos para vencer qualquer ataque do inimigo 
contra nós e contra o propósito de Deus para nossas vidas. À medida que ficamos firmes nas 
promessas de Deus e nos submetemos à nova vida de Cristo em nós, somos mais que 
vencedores. (Leia 2 Pedro 1:3,4; Romanos 8:1-4) 

 
1. A Bíblia ensina que lutamos em três frentes: 

• O que é traduzido por “mundo”, nas Escrituras, é usualmente uma referência ao 
sistema prevalecente do mundo que despreza a Deus. Não devemos nos distrair 
com o amor do mundo. (Leia 1 João 2:15) 

• O que e traduzido por “carne”, nas Escrituras, é usualmente uma referência à 
nossa natureza não redimida; à natureza pecaminosa fora de Jesus Cristo. 
Escritores bíblicos com freqüência se referem à luta entre a carne e o Espírito; o 
velho homem e o novo homem. (Leia Gálatas 5:16-25; efésios 4:22-24; 
Colossenses 3:8-14) 

• O Diabo e suas forças demoníacas estão direcionados contra nós. Ele não está 
interessado numa pequena luta. Ele quer nos destruir completamente. Mas, Jesus 
Cristo já o tem vencido através da Sua cruz! (Leia Lucas 22:31,32; João 10:10; 
Colossenses 1:13,14; 2:15) 

 
2. Os esquemas do diabo não são novos, nem são muitos. 
Ele somente continua enganando as pessoas com as mesmas estratégias que ele sempre 

usou. Entre os poucos esquemas de Satanás através da história, temos: 
• O abuso de dinheiro. Estou assustado com o número de ministros que parecem ser 
incapazes de ver a diferença entre as finanças pessoais e as finanças do ministério. 
Devemos ser pessoas da mais alta integridade nas finanças que nos são confiadas. (Leia 
1 Timóteo 3:3, 6:6-11) 
• O abuso sexual. O trágico açoite da infidelidade entre os clérigos é uma epidemia 
mundial. Devemos nos recomendar a uma vida santa. (Leia Provérbios 5:18-23; 
1Tessalonicenses 4:3-7) 
• O abuso do poder. Devemos ser líderes-servos tal como Jesus o foi. Jesus deixou 
muito claro que o estilo de liderança dos seus discípulos seria categoricamente diferente 
dos estandartes de liderança do mundo. (Leia Lucas 22:24-26) 
• Amargura. Uma pessoa amargurada não pode ser efetiva por muito tempo no 

ministério. 
De fato, a amargura polui a atmosfera espiritual ao redor dela. (Leia Atos 8:22,23; 
Hebreus 12:13-15) 
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• Qualquer comportamento compulsivo. Algumas pessoas são dependentes do álcool ou 
da droga. Outros são dependentes do louvor dos homens. Ainda outros são adictos ao 
sexo. 
Alguns são apegados a muita comida. Uma marca de maturidade é a disponibilidade de 
“atrasar” a gratificação. O comportamento compulsivo pode destruir as nossas vidas, 
famílias e ministérios. 
• Padrões de pensamentos destrutivos.  
Em algum lugar na infância de muitas pessoas, alguém começou um ciclo negativo de 
pensar dizendo-lhes: “Você nunca vai conseguir fazer nada de importante”; ou, “Você 
não pode fazer isso”. “Você não pode se tornar neste tipo de líder”. Deus quer nos 
liberar destes padrões de pensamentos que nos debilitam. (Leia Romanos 12:1,2; 
Efésios 4:22-24; Colossenses 3:10) 
• Uma má dministração do tempo. 
Isto pode não parecer um grande pecado, como outros da lista, mas a má administração 
do tempo vai torná-lo tão ineficaz como os outros esquemas do Diabo citados. (Leia 
Colossenses 4:5) 
 
3. Satanás tentou Jesus nas mesmas áreas que nós somos tentados. 
No deserto, o diabo tentou Jesus com a concupiscência da carne, a concupscência dos 

olhos e a soberba da vida. (Mateus 4:1-11) Jesus foi tentado da mesma maneira como nós o 
somos. Como o nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote, Ele entende e nos ajuda quando 
somos tentados. (Leia Hebreus 2:17,18; 4:15,16)  Em resposta a cada tentação, Jesus disse ao 
diabo, “Está escrito”. O Filho de Deus venceu Satanás usando a Palavra de Deus como arma. 
É desta maneira que nós também podemos ganhar a batalha da tentação. 

 
4. Devemos colocar toda a armadura de Deus. (Leia efésios 6:10-18) 
Quando nos submetemos a Deus e resistimos ao inimigo, vestidos da nossa armadura 

espiritual, temos garantido a vitória. (Leia Tiago 4:7) 
 
5. A nossa ênfase não deve estar em Satanás, mas em Jesus! 
Ao invés de manter uma “consciência pecaminosa”, devemos nutrir uma “consciência 

santa”. Uma árvore frutífera não “tenta” arrancar as folhas velhas. Ela simplesmente se 
mantém com saúde e produz fruto. O novo fruto naturalmente força as folhas velhas do 
passado a cair. Devemos nutrir a nova criatura que somos, com a vida Cristo. Sim, temos um 
adversário, mas devemos resisti-lo e manter o nosso enfoque no Senhor. (Leia 2 Coríntios 
2:14; 1 Pedro 5:8,9) 

 
6. Neste preciso momento, Jesus está intercedendo por nós. 
Um dos títulos do diabo é: “o acusador dos irmãos”. Mas, o nosso advogado de defesa, 

Jesus Cristo, apela pelo nosso caso! (Leia Hebreus 2:14, 7:25; Apocalipses 12:10) 
 

MEMORIZE: 
“Não vos sobreveio tentação que não fosse humana; mas Deus é fiel, e não permitirá que 
sejais tentados além das vossas forças; pelo contrário, juntamente com a tentação, vos 
proverá livramento, de sorte que a possais suportar”. (1 Coríntios 10:13) 
 
VERDADE-CHAVE: 
Deus tem provido vitória para cada tentação que confrontamos. 
 
A SUA RESPOSTA: 
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• Você está andando na vitória que Deus lhe tem dado? 
• Peça ao Espírito Santo que  revele qualquer pecado em sua vida. Confesse este pecado 

e confie que Deus lhe dará a vitória total. 
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15 a SEMANA         LIFE BOOK 
 

VIVENDO PELO QUE TEM SIGNIFICADO 
“Bem–aventurado o homem que suporta com perseverança a provação; porque, depois de 
ter sido aprovado, recebera a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam”.  

Tiago 1:12 
 

Leia: Mateus 25:14-30; Romanos 14:8-12; 1 Coríntios 3:11-16; 2 Coríntios 5:7-10 
Quando era criança a minha mãe me levou ao circo. Lembro-me de quão assombrado 

estava vendo o domador de leões entrar na jaula sem nada mais que um chicote e uma cadeira 
de quatro pés. Como é possível que armas tão fracas podem ter controle sobre animais 
ferozes? 

Desde então tenho aprendido que a cadeira do domador é uma arma formidável. Os 
quatro pés da cadeira distraem a fera, tirando a sua atenção. O leão não sabe em qual dos 
quatro pés vai se concentrar; e isto o distrai, deixando-o sem nenhum enfoque particular e, 
portanto, inofensivo. 

Da mesma maneira, muitos crentes, hoje, estão simplesmente distraídos. Incapazes de 
focalizar o que é de suprema importância, tornam-se multi-direcionais, incapazes de se 
concentrar e, portanto, inofensivos. 

Devemos focalizar as nossas vidas no que é definitivo – porque isto é o que é mais 
importante. Mas tudo na nossa geração procura nos distrair para não vivermos com uma 
perspectiva eterna. Parece que vivemos por tudo, menos por aquilo que tem significado. 

 
1. O grande Trono Branco do julgamento me motiva a evangelizar. 
João viu um tempo futuro quando os mortos compareciam diante de Deus. Aqueles de 

quem os nomes não estavam escritos no Livro da Vida eram lançados no Lago de Fogo. Isto 
deve motivar cada cristão verdadeiro a alcançar outros para Jesus Cristo. (Leia Apocalipse 
20:11-15) 

 
2. O tribunal de Cristo me motiva à santidade.  
Martinho Lutero comentou: “Só tem dois dias que são importantes para mim: hoje e 

aquele dia.” A nossa vida inteira depois da nossa conversão será repetida no dia do Tribunal 
de Cristo. Tudo o que fazemos hoje deve ser feito na luz daquele dia. Tudo o que você faz 
hoje tem valor para a eternidade. A maior tragédia na vida seria de perder o céu; mas a 
segunda maior tragédia seria de entrar no céu sem nenhum galardão para deixar aos pés de 
Jesus. (Leia 1 Coríntios 3:11-15; 2 Coríntios 5:10,11) 

Devemos nos lembrar que a salvação não e um galardão; é um presente gratuito de 
Deus dado para nós quando colocamos a nossa fé na obra salvadora de Cristo por nós na cruz. 
Mas, uma vez que somos salvos, há galardões que podemos receber pelo serviço fiel a Cristo. 
Por que devemos desejar estes galardões? Porque Deus diz que são valiosos. 

A Bíblia se refere várias vezes a estes galardões como coroas. Não estou interessado em 
usar uma coroa, uma vez estando no céu, mas desejo muito recebê-la! Eu quero algo que a 
Palavra de Deus diz que é de grande valor para deixar aos pés de Jesus, não em pagamento 
pela salvação mas em louvor e gratidão pela salvação. Estas são cinco coroas que podemos 
receber, e tem requerimentos claros para ganhar cada uma delas.  

• A coroa da justiça. (Leia 2 Timóteo 4:6-8) Os requerimentos para esta coroa são 
muito claros: 
Combate o bom combate da fé. Alguém tem confirmado que “uma boa luta é a luta que 

você ganha!” A nossa luta não é contra as pessoas, mas contra o diabo e as forças espirituais 
do mal. (Leia Efésios 6:10-19) 
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Acabe a carreira.  Sempre é muito cedo para se dar por vencido. Não importa quão 
difíceis sejam as tribulações, fique na carreira! Você não pode perder se você não se der por 
vencido. 

Guarde a fé.  Mantenha-se comprometido às verdades fundamentais da fé cristã. Não se 
torne num “acidentado teológico”, afastando-se da verdade da Palavra de Deus. (Leia Efésios 
4:14,15; Judas 3) 

Ame a Sua aparição. Regozije-se na esperança certa da volta de Cristo. Vivendo na 
expectativa da Sua vinda somos purificados. (Leia 1 João 2:28; 3:2,3) 

  
• A coroa da vida. (Leia Tiago 1:12; Apocalipse 2:10) O Sr Walter Raleigh, uma vez, 

foi elogiado por ter colocado o seu casaco no chão para que a sua rainha pudesse 
caminhar para não ter que passar pela lama. Mas o Sr Raleigh tinha entendido que 
nada tinha sido perdido se fosse dado para a realeza. A rainha recompensou a Walter 
Raleigh pelo que ele fez, e o nosso Rei nos recompensará pelo que nós colocarmos 
diante dEle. A coroa da vida é algumas vezes chamada “coroa dos mártires” porque 
ela é dada àqueles que são fiéis a Cristo mesmo se isto lhes custe a vida. Segundo 
Tiago, sempre é dada àqueles que não se dão por vencidos na tentação. Note também 
que Tiago sugere fortemente que aqueles que amam verdadeiramente ao Senhor são 
aqueles que resistem à tentação. 

 
• A coroa incorruptível. (Leia 1 Coríntios 9:25) Este galardão é dado àqueles que tem 

disciplina em todas as áreas da vida. Paulo diz que os atletas treinam vigorosamente 
por uma recompensa que se corrompe rapidamente, mas nós disciplinamos as nossas 
vidas por uma coroa incorruptível. Ele continuou dizendo que ele disciplinava o seu 
corpo para que ele não fosse desqualificado na carreira. (Leia 1 Coríntios 9:26,27; 
Filipenses 3:12-14)  

 
• A coroa da alegria. (Leia 1 Tessalonicenses 2:19,20) Paulo disse que ele se alegraria 

ao ver os crentes de Tessalônica, muitos dos quais ele tinha ajudado a vir a Cristo, 
junto com ele na presença do Senhor. Isto é muitas vezes falado como “a coroa do 
ganhador de almas”. Não há maior alegria que ajudar a trazer alguém à fé em Jesus 
Cristo.  

 
• A coroa da glória. (Leia 1 Pedro 5:1-4) A esperança desta coroa deve encorjar cada 

fiel pastor e líder de igreja. O seu verdadeiro sucesso será medido no Tribunal de 
Cristo. Escutar a Jesus dizendo “Muito bem” dará valor a todo sacrifício. (Leia 
Mateus 25:14-30) Não podemos imaginar os grandes galardões que Deus dará aos 
seus servos fiéis. (Leia 1 Coríntios 2:9) 

 
3. A assembléia internacional ao redor do trono de Deus me motiva a missões. 

(Leia Apocalipse 5:9; 7:9,10) 
A Grande Comissão será cumprida! Jesus receberá louvor das pessoas redimidas de 

todas as nações, tribos, povos e línguas. Temos a honra de ajudar para que a história avance 
para esse dia maravilhoso.  

 
 

MEMORIZE: 
“Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: Por minha 
vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a 
Deus”. (Romanos 14:10,11) 
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VERDADE-CHAVE:  
Devemos focalizar as nossas vidas no que é importante – porque isto é o mais  importante. 
 
A SUA RESPOSTA: 

• O que te motiva a evangelizar? 
• O que te motiva à santidade pessoal? 
• O que te motiva a missões?  


	A sua morte é o sacrifício que Deus aceita para pagar por todos os nossos pecados.
	 Jesus Cristo é Deus encarnado em homem. Como o eterno Filho de Deus, Ele viveu
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