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Prólogo 
 
Seja bem-vindo a este Curso Bíblico. Todo o estudo que você vai realizar está baseado nas 
Sagradas Escrituras, isto é, na Bíblia. Se não tiver uma Bíblia consigo, procure conseguir uma e 
mantenha-a ao seu lado todo o tempo. Dessa forma poderá meditar e confirmar a exposição das 
verdades com as quais irá se encontrar. Nas páginas da Palavra de Deus aparecem conceitos 
básicos com os quais deve se familiarizar e conhecer seu significado. Alguns desses conceitos, 
que o ajudarão a compreender melhor o conteúdo deste CURSO, são os seguintes: 
 

Salvação: É a reconciliação com Deus pela fé em Jesus. Paz com Deus. A certeza do 
perdão de pecados. A certeza da vida eterna. A certeza de ter sido feito um filho de Deus. 
 
Nova vida: Um novo nascimento no espírito do homem produzido pelo Espírito Santo, ao 
receber a palavra da verdade, o evangelho de Jesus. É um despertamento espiritual 
conectado a Deus através de Seu Filho Jesus Cristo. 
 
Novo homem: Um ser completamente novo que nasce como um embrião, gerado pelo 
próprio Deus, com a natureza divina. É um ser espiritual unido com Jesus Cristo através do 
Espírito Santo. 
 
Igreja ou família de Deus: São todas aquelas pessoas que nasceram de novo, pelo 
Espírito e pela Palavra, confessando a Jesus Cristo como seu Senhor; à margem de sua 
denominação cristã. 
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Evangelho: é a mensagem de Deus concentrada na morte e ressurreição de Jesus Cristo, 
que é o poder de Deus para salvar completamente todo aquele que crê. É a boa nova que 
anuncia a reconciliação do homem com Deus pela fé em Jesus. 
 
Fé: É um dom de Deus que vem ao ouvir Sua palavra. Esta desata a fé suficiente para crer 
em tudo o que Deus disse. É crer em Deus e para Deus, segundo as Escrituras.  

 
 
 

Introdução 
 
A totalidade deste estudo gira em torno de um conceito vital que aparece nas Sagradas Escrituras 
como a mensagem essencial que devemos compreender, esse conceito é A VIDA. O que é a vida? 
Quem a dá? E Como se recebe? 
 
O que é a vida? É um conceito muito amplo, mas, sobretudo é uma realidade tão evidente como a 
morte. O homem escolheu livremente desobedecer a Deus. Ele transgrediu as leis divinas. Pecou, 
portanto deu entrada à morte. Primeiro veio a morte espiritual, depois a física. O que é a morte 
espiritual? É a separação de Deus, é estar desconectado do Espírito Santo. É uma natureza má 
que gera maldade. Por sua parte A VIDA da qual falamos é uma nova natureza conforme a de 
Deus, e que surge no interior, no espírito do homem. É um novo homem unido com Deus em 
espírito e em verdade. O apóstolo Pedro escreve:  
 

"Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo 
conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude; Pelas quais ele nos tem 
dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da 
natureza divina, havendo escapado da corrupção, que pela concupiscência há no mundo." 
(2 Pedro, 1:3-4). 

 
Quem a dá? Só existe um que a pode dar. É o Autor da Vida, JESUS CRISTO.  
 

"Nele (Jesus) estava a vida, e a vida era a luz dos homens." (João, 1:4). E o próprio 
Senhor Jesus disse: "eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância." 
(Evangelho de João).   

 
Como é recebida? Pelo arrependimento diante de Deus. "Arrependei-vos,... para que sejam 
apagados os vossos pecados" (Atos, 3:19). Pela fé em Jesus e em sua obra redentora. "Visto que 
com o coração se crê para a justiça..." (Romanos, 10:10). Pela confissão de Jesus Cristo como 
teu Senhor. "... E com a boca se faz confissão para a salvação." (Romanos, 10:10). 
 
Você pode fazer a seguinte oração. Faça-a de todo o seu coração e diante de Deus, para receber 
UMA VIDA NOVA.  
 

"Pai celestial, venho a Ti no Nome de Jesus, para pedir-te perdão por todos os meus 
pecados. Creio que o sangue derramado na cruz do Calvário me limpa; e declaro Jesus 
Cristo como meu Senhor. Graças por dar-me neste momento uma NOVA VIDA. Amém".  

 
Se você a fez sinceramente, iniciou-se uma nova vida embrionária em seu interior, a vida de Deus, 
a vida eterna. Agora irá tirar maior proveito das lições que virão em seguida, as quais explicam 
como poderá fazer crescer essa nova vida espiritual que recebeu em seu coração pela fé 
depositada em Jesus de Nazaré. Agora pode ter certeza que, segundo o que Deus declarou em 
Sua Palavra, um renascimento iniciou-se em seu ser interior, seu espírito. O Espírito Santo será 
seu aliado para que você possa compreender as coisas espirituais e que elas fiquem claras em seu 
interior.   
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Jesus Cristo disse: "O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita; as palavras que eu vos 
disse são espírito e vida." Então agora você está em condições de conhecer as bases e os 
fundamentos sobre os quais sua NOVA VIDA está edificada. Também saberá como pode crescer 
espiritualmente sem limites, e tornar sua NOVA VIDA produtiva até a sua entrada na eternidade. 
Permita-me lhe dar as felicitações, porque da mesma forma que Maria, a irmã de Lázaro, você 
"escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada".  
 
 

Primeira Lição 
 
 

Fundamentos Da Nova Vida 
 
Recebemos uma vida nova da qual não devemos descuidar. Como qualquer outra vida deve 
crescer e desenvolver-se para tornar-se forte e produtiva. Para isso, devemos conhecer as 
verdades que a sustentam. Os fundamentos essenciais desta nova vida são os seguintes: 
 
A PESSOA DE JESUS CRISTO 
 

"Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus 
Cristo." (1 Coríntios, 3:11). 

 
Jesus não é um homem qualquer, é Deus feito carne, a cabeça da igreja, e aquele que tem toda a 
autoridade no céu e na terra. Portanto, é um fundamento estável e vivo. 
 
A OBRA DE JESUS CRISTO 
 

"Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à 
direita de Deus, e também intercede por nós." (Romanos, 8:34). 

 
A obra redentora de Jesus Cristo, isto é, sua morte, ressurreição e exaltação é única, perfeita e 
eterna. Também destruiu os poderes do diabo, o pecado e a morte. Sobre esta base podemos 
caminhar com firmeza. 
 
A GRAÇA DE DEUS 
 

"Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus...." 
(Efésios, 2:8). 

 
Recebemos a nova vida pela graça. Ela é um presente de Deus e que a recebemos por fé. Todas 
as religiões tentam conseguir o favor de Deus por esforços humanos, mas Deus decidiu tornar-se 
favorável ao homem por Sua graça, recebida mediante a fé em Jesus. 
 
O ARREPENDIMENTO 
 

"... Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus..."  
(Atos 20:21). 

 
É necessário receber a nova vida. O arrependimento sempre se manifesta em obras.  
 

"Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento..." (Lucas, 3:8). 
"Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e 

venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor." (Atos, 3:19). 
 

A FÉ EM JESUS 
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"... Testificando tanto a judeus como a gregos... a fé em nosso Senhor Jesus Cristo" (Atos 
20:21). 

 
Esta fé confessa com sua boca que Jesus é o Senhor, e crê de coração que Deus o levantou dos 
mortos. É a fé fundada sobre as promessas de Deus, sobre sua palavra, a Bíblia. Esta fé sempre é 
vista pelas obras. A fé opera no coração, ou seja, no espírito do homem (interior); e se vê pelas 
ações que realiza (exterior). 
 
Resumindo. A nova vida que recebemos está bem fundamentada. Devemos crescer nela e torná-la 
firme. Como? Não nos movendo do fundamento que é Cristo e sua obra na cruz do Calvário. 
Vivendo na esfera da graça e nas obras do arrependimento e fé em Jesus. 
 

Responda as Seguintes Perguntas 
 
1. Anote os cinco fundamentos sobre os quais se baseia a Nova Vida.  

2. Você crê que a Nova Vida em Cristo já se iniciou em seu interior? Explique brevemente 
por que você sabe disso.  
 
3. Busque no estudo o versículo de Efésios, 2:8, 9 e anote-o aqui.  

 
 
 

Segunda Lição 
 
 

Primeiros Resultados da Vida 
 
A vida cristã é uma nova identidade. É um novo lugar de localização. Temos outro domicílio. Uma 
nova residência: ESTAMOS EM CRISTO. 
 

"Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito." (1 Coríntios, 6:17) 
 
A vida nova que recebemos começa rapidamente a produzir seus primeiros resultados em nós. 
São resultados da nova criação e da nova posição diante de Deus. Vejamos alguns. 
 
FOMOS FEITOS FILHOS DE DEUS 
 

"Mas, a todos quantos o receberam (Jesus), deu-lhes o poder (autoridade) de serem feitos 
filhos de Deus, aos que crêem no seu nome" (João, 1:12). 

 
Chegamos a ser filhos pelo nascimento. Não pelo nascimento físico em um determinado país, mas 
pelo nascimento espiritual ao receber a Jesus como Senhor. Assim Deus chega a ser um 
verdadeiro Pai para nós. Uma nova relação se iniciou. A harmonia com Deus torna-se um fato. 
 
FOMOS FEITOS UMA NOVA CRIAÇÃO 
 

"Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já passaram; eis 
que tudo se fez novo." (2 Coríntios, 5:17). 

 
A salvação que Recebemos em Cristo nos tornou uma nova criação, um novo homem. Fomos 
criados à semelhança de Deus. Com a natureza de Deus e o caráter de Deus. Portanto, de forma 
"natural", podemos manifestar as obras de Deus. Não é uma tentativa desesperada de "ser bom", 
mas a expressão normal da vida cristã. 
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FOMOS FEITOS JUSTIÇA DE DEUS 
 

"Àquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós; para que nele fôssemos feitos 
justiça de Deus." (2Coríntios, 5:21). 

 
Não se trata de uma mudança de roupa. Nem mesmo da mudança de religião ou ideias. Trata-se 
de uma nova natureza justa. Uma posição de justificação diante de Deus pela fé em Jesus. Este 
fato nos libera da consciência da culpa. Como se nunca houvéssemos pecado. 
 

"Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos 
profetas; Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que 
crêem; porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de 
Deus; Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo 
Jesus." (Romanos, 3:21-24). 

 
 

RESUMINDO.  
 
A salvação (nova vida ou nova relação com Deus), da que falam as Escrituras, é uma salvação 
muito grande que inclui muitas coisas. Há muitos novos benefícios na vida cristã. Alguns são 
claramente espirituais, outros são verdadeiramente práticos para cada circunstância de nossa vida. 
A todos eles temos acesso mediante a fé. Eles fazem parte de nossa herança como filhos de Deus. 
Vejamos alguns deles. 
 

• Paz com Deus. É a reconciliação com Deus. Harmonia com o Criador. Uma relação 
amistosa com um Deus bom. 

• Saúde. Jesus Cristo também é o nosso médico. Levou nossos pecados e nossas 
enfermidades na cruz do Calvário. É a cura divina. Os milagres no corpo. 

• Libertação. Uma liberdade nova no corpo, alma e espírito. Livres de amargura, 
depressão, rancor, mau caráter, manias obsessivas, demônios, etc. 

• Economia liberada. Deus prometeu atender nossas necessidades materiais para que 
abundemos para toda boa obra; libertando-nos da escravidão da avareza, e tornando-
nos livres da ansiosa inquietação pela comida e bebida. 

• Mente sã. Desbloqueio de pensamentos perturbadores. Limpeza e higiene mental. 
Liberdade de pensar bem. Saúde mental. 

• O Espírito Santo. A plenitude ou o batismo do Espírito que nos capacita para servi-lo 
com poder. É a chave para uma vida cristã vitoriosa. 

• Ser guardado do mal. Uma vida protegida pelo sangue de Jesus Cristo que impede 
que sejamos sacudidos pelas circunstâncias e manipulação do diabo.   

 
"Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para 
salvação (inclui tudo o que foi mencionado e muito mais) de todo aquele que crê; primeiro 
do judeu, e também do grego." (Romanos, 1:16). 

 
Todos estes benefícios fazem parte de nossa herança em Cristo, e devemos reclamá-los em fé. 
Para isso devemos nos assegurar que realmente nos pertencem, encontrando-os na Palavra de 
Deus.  
 
 

Responde as Seguintes Perguntas 
Anote os três primeiros fatos que são produzidos como primeiros resultados da nova vida 
 
Fomos feitos... 
Fomos feitos... 
Fomos feitos... 
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Anote a verdade que mais lhe causou impacto nesta lição e explique o porquê. Busque no 
estudo, o versículo de 2 Coríntios 5:17 e anote-o aqui. 
 

            

Terceira Lição 
 
 

Primeiros Passos Do Crescimento 
 
Agora que você nasceu de novo precisará crescer espiritualmente. A chave para um crescimento 
rápido e sadio é A OBEDIÊNCIA. 
 

"Eleitos... para a obediência" (1 Pedro, 1:2). 
"Como filhos obedientes, não vos conformando com a concupiscência que antes havia em 
vossa ignorância..." (1 Pedro, 1:14). 
"Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor 
fraternal..." (1 Pedro, 1:22). 

 
Nesta lição vamos ver alguns passos iniciais que devemos obedecer para entrar em um 
crescimento sadio, equilibrado e rápido. 
 
O BATISMO NA ÁGUA 
 

"E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. 
Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do 
Filho, e do Espírito Santo; ..." (Mt.28:18-19). 

 
O batismo é o resultado visível de uma fé de coração. A fé é vista pelas obras. O batismo é o ato 
que segue essa fé em Jesus, por isso que é necessário sermos batizados quando cremos, não 
antes. É uma decisão própria e pessoal do indivíduo que crê no Salvador. É uma identificação 
plena com Jesus em sua morte e ressurreição, portanto é necessário que seja por imersão, isto é, 
submerso plenamente em água. 
 
O BATISMO NO ESPÍRITO SANTO 
 

"Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito 
Santo, não muito depois destes dias." (Atos 1:5). 

 
Este é um batismo de fogo espiritual para o homem nascido de novo. É a capacidade sobrenatural 
de Deus para que possamos viver a vida cristã em vitória. Recebe-se por fé ao pedi-lo a Deus, e 
por imposição de mãos de outros ministros do Senhor. O sinal mais comum de ter sido batizado no 
Espírito (segundo o testemunho do livro de Atos) é falar em novas línguas. Esta experiência 
começa em um dia, mas deve se mantida todo o tempo, vivendo cheios do Espírito Santo 
constantemente. Assim podemos viver nos dons e no fruto do Espírito. 
 
ESTUDAR AS ESCRITURAS 
 

"Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de 
mim testificam;" (Jo. 5:39). 

 
O novo homem precisa da palavra de Deus como o corpo precisa de comida. É o alimento de Deus 
que tem todas as vitaminas necessárias para um crescimento sadio e equilibrado. Por isso 
devemos dedicar um tempo, todos os dias, para lê-la e meditar nela. O apóstolo Pedro como pai 
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espiritual disse: "Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não 
falsificado, para que por ele vades crescendo;" (1 Pedro 2:2). 
 
 
 
 
A VIDA DE ORAÇÃO 
 

"De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra; e naquele 
dia agregaram-se quase três mil almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na 
comunhão, e no partir do pão, e nas orações." (Atos, 2:41-42). 

 
O novo homem deve começar a falar com seu Pai como algo natural. Deve fazê-lo em privado 
(pessoalmente), e em público (na congregação), com seus irmãos. Jesus nos deu uma oração 
padrão no "Pai Nosso". Um bom modelo a ser seguido para a vida de oração. 
 
A INTEGRAÇÃO NA IGREJA LOCAL 
 
O novo homem precisa de uma família onde receber os cuidados necessários para seu 
crescimento. Isto é algo fundamental para um desenvolvimento bem sucedido da vida cristã. Jesus, 
como e Bom Samaritano, recolheu e curou aquele homem que havia sido atacado no caminho. 
Depois o trouxe à pousada para que a obra de restauração continuasse. Assim cada um de nós é 
necessitado dos demais para chegar a ser produtivo. Você também precisa estar integrado em 
uma igreja local onde possa ser bem alimentado e protegido, para chegar a ser uma bênção para 
muitos outros.  
 
Resumindo. A chave para o crescimento do novo homem é a obediência a Jesus Cristo e sua 
palavra. Obediência no batismo na água, em receber o batismo no Espírito Santo; em estudar as 
Escrituras, viver uma vida de oração verdadeira e também estar integrado em uma igreja local 
onde recebe bom alimento para o desenvolvimento espiritual. 
 
 

Responda as Seguintes Perguntas 
 
Anote os cinco passos necessários para um bom crescimento. 
 
Qual destes cinco passos é o que mais lhe custa dar? Por quê? 
 
Busque em sua Bíblia o versículo de 1 Pedro 1:2 e anote-o por completo.  
No estudo aparece abreviado. 

 
 
 
 

Quarta Lição 
 

Uma Nova Família: A Igreja 
 
Nossa união com Cristo e sua salvação nos uniu também com seu Corpo que é a igreja. Estar 
unido a Jesus é estar unido também com a igreja de Deus, porque esta é o Corpo de Cristo na 
terra. Não podemos viver uma vida cristã normal professando fé em Deus e não querer saber nada 
da igreja. Também não é possível ser um cristão independente. É impossível. Qualquer membro do 
corpo físico não pode andar por si mesmo. Depende do corpo e o corpo depende dele. Por isso, se 
faz necessário conhecer bem o que é a igreja, como funciona, etc. A igreja é a Família de Deus 
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que é composta de todas as pessoas que nasceram de novo, em todos os tempos e em todas as 
nações. Esta é a igreja universal. 
  

"Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, e da 
família de Deus;..." (Efésios, 2:19).  

 
Nesta lição e na próxima, veremos diferentes aspectos fundamentais sobre a igreja.  
 
CRISTO É A CABEÇA DA IGREJA 
 

"... E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como 
cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos." 
(Efésios, 1:22-23).  

 
Esta passagem nos fala de que foi Deus quem pôs Cristo por Cabeça sobre a igreja. O próprio 
Jesus é a única cabeça da igreja universal. Não há uma cabeça na terra e outra no céu. Jesus é o 
único Dono da igreja porque Ele a comprou com seu precioso sangue. Por sua vez, o Espírito 
Santo, foi enviado à terra para dirigir a igreja segundo as ordens que recebe da Cabeça, Jesus. Ele 
o faz através de homens fiéis escolhidos.  
 
OS MINISTÉRIOS DADOS À IGREJA 
 

"E ele mesmo (Cristo) deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para 
evangelistas, e outros para pastores e doutores, Querendo o aperfeiçoamento dos santos, 
para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo;..." (Efésios, 4:11-12).  

 
Nesta lista encontramos uma serie de ministérios, isto é, de dons em forma de pessoas que Jesus 
escolheu para edificar sua própria igreja. São pessoas com missões especiais. O propósito destas 
pessoas é capacitar a cada crente para que cada um possa realizar sua tarefa no corpo. Assim se 
realiza um crescimento conjunto e unido da cabeça para todo o Corpo.  
 

"Até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, a 
homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais 
meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos 
homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, 
cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado, e 
ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o 
aumento do corpo, para sua edificação em amor." (Efésios, 4:13-16).  

 
Esta igreja está sendo edificada por Jesus mesmo. O inferno não pode contra ela, e é coluna e 
baluarte da verdade no mundo. 
 
A EXPRESSÃO LOCAL DA IGREJA 
 
Jesus, através de seu corpo, quer abençoar a cada cidade, povo e nação. O Espírito Santo veio 
para guiar os crentes a estabelecer igrejas em cada cidade. Assim surgem as comunidades de 
cristãos que se juntam em um mesmo lugar para servir a Deus e ser um testemunho na sociedade 
onde vivem. Cada uma destas comunidades é uma expressão da totalidade da igreja em todo o 
mundo.  
 
O vínculo de união entre elas é o Espírito Santo e a verdade da Palavra de Deus. A pedra angular 
é Jesus Cristo. Todos os que invocam seu nome, em espírito e verdade, pertencem a esta igreja. O 
apóstolo Paulo o expressou assim ao escrever aos coríntios. "... À igreja de Deus que está em 
Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo o lugar 
invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso". 
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Resumindo. Em Cristo estamos unidos ao seu corpo, que é a igreja, a família de Deus. Jesus é a 
única cabeça e o Espírito Santo é quem a dirige através de homens escolhidos e fiéis. Esta é a 
igreja universal, que tem sua expressão local em cada cidade, povo ou nação, onde se invoque a 
Jesus por Senhor.  
 
 

Responda as Seguintes Perguntas 
 
Quem é a Única Cabeça da Igreja? Explique.  
 
Explique a diferença entre a Igreja universal e a igreja local. 
 
Leia em sua Bíblia, Efésios 4:11-16 e o anote abaixo.  

 
 
 
 
 
 

Quinta Lição 
 
A Integração Na Igreja Local 
 
O novo homem precisa assimilar bem a integração na igreja local à qual pertence. Deve entender, 
primeiramente, que a igreja não é um edifício de tijolos ou pedras, mas que é composta por 
pessoas nascidas de novo de todos os níveis sociais e culturais. Para assimilar corretamente a 
integração na igreja local devemos compreender bem alguns aspectos básicos de seu 
funcionamento. Vejamos alguns deles.  
 
1. A FIGURA DO PASTOR E SUA FUNÇÃO. O LÍDER. 
 

"E ele mesmo (Jesus) deu uns para... pastores... querendo o aperfeiçoamento dos santos 
(cada cristão), para a obra do ministério (a função que cada um deve realizar)" (Efésios, 
4:11-12).  

 
O pastor foi chamado e posto por Deus para pastorear, alimentar, guiar e proteger. Ele tem o 
cuidado pelas almas. É responsável por elas diante de Deus. Deve fazer seu trabalho 
voluntariamente. Com sinceridade. Sendo um exemplo a ser seguido, um modelo. A congregação 
também deve se sujeitar a ele pela missão que realiza e devem cobrir suas necessidades 
econômicas através do orçamento da igreja local a qual serve. Todos estes aspectos têm sua base 
exposta amplamente na Palavra de Deus, a Bíblia.  
 
2. A VISÃO DA IGREJA. O PROGRAMA A SE REALIZAR. 
  

"Onde não há revelação, o povo fica sem freio." (Provérbios, 29:18).  
 

A igreja local deve ter uma visão clara do que deve fazer em cada momento. Esta visão tem que 
ser dada por Deus de forma específica e objetiva. É o caminho por onde se deve andar. Todos os 
membros da igreja devem conhecer esta visão e realizar um trabalho conjunto, cada um com seus 
dons, mas sempre na mesma direção. A igreja tem uma missão geral a cumprir no mundo, mas 
também uma particular e objetiva na sociedade onde vive. A igreja primitiva de Jerusalém é o 
nosso exemplo em tudo “... E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir 
do pão, e nas orações.” (Atos 2:42).  
 
3. A FUNÇÃO DE CADA UM DE SEUS MEMBROS.  
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"Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para 
oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo." (1 Pedro. 2:5).  

 
Cada membro é útil e tem uma missão específica a cumprir. Cada um recebeu um dom para 
administrá-lo a favor dos demais.  
 
Por isso é tão importante estar bem integrado em uma igreja local, para poder realizar a missão 
dada por Deus, trabalhar com seus talentos e produzir mais. Assim receberemos recompensa.  
 
4. AS RELAÇÕES PESSOAIS 
 

"Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros; porque o amor cobrirá a 
multidão de pecados (faltas)." (1 Pedro, 4:8).  

 
Nesta seção temos as maiores dificuldades para a integração. Dissemos que uma igreja é 
composta de todo tipo de pessoas diferentes. Caracteres diferentes, origens diferentes, etc. Por 
isso as relações pessoais se convertem sempre em uma pedra de tropeço; mas isso não deve ser 
assim quando o amor está bem ativo, junto com o desejo de servir uns aos outros e a todos no 
mundo em que vivemos.  
 
Resumindo. Conseguir a integração plena na igreja local é um dos objetivos principais para o novo 
homem. Sem esta integração não é possível crescer espiritualmente, nem estar protegido contra 
os perigos do mundo. Jesus quis formar um redil para as ovelhas e nele equipá-las e as enviar 
para fazerem novos discípulos. A igreja recebeu a ordem de pregar o evangelho a toda criatura, e 
isso só é possível ser realizado pela igreja através do Espírito Santo. Não podemos viver alheios a 
esta grande verdade. Não podemos existir como crentes por nós mesmos, dependemos de um 
Corpo inteiro: Cristo e a igreja.  
 
Se você estiver fazendo este estudo e ainda não faz parte de uma igreja local, deve orar 
sinceramente para pedir direção a Deus e integrar-se sem temor à igreja. Não para pertencer a um 
clube de sócios, ou para fazer parte de um sistema religioso; mas para entrar em uma nova 
dimensão de vida espiritual que produz frutos para a glória de Deus.  
 

"E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum..." (Atos 2:44).  
 
"E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não 
deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns 
aos outros; e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia." (Hebreus, 
10:24-25). 

 
Responda as Seguintes Perguntas 
 
Anote os quatro pontos principais dados na lição para a integração na Igreja local. 
 
Por que você crê que é importante pertencer a uma igreja local? 
 
Você está plenamente integrado em uma igreja local?___________   
 
Se sua resposta for “Não”, você gostaria de pertencer a alguma? 
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Sexta Lição 
 
Nascemos Para Sermos Vencedores 
 
 
O novo homem nasceu em vitória. A nova vida é o resultado da vitória obtida por Jesus Cristo. 
Desde o exato momento que nascemos de novo, nossa vida está selada pela vitória e o êxito de 
Jesus ao nosso favor. 
 
Cada pessoa que nasce de novo leva a semente do Vencedor e deve manifestar Sua vitória no 
mundo. Cada conversão a Cristo é uma evidência do triunfo legítimo e atual de Jesus Cristo sobre 
o diabo e seu reino. Cada cristão deve aprender a tornar esse triunfo efetivo em sua própria vida e 
circunstâncias. Como? Veremos três respostas. 
 
ANDANDO EM FÉ 
 

"Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: Mas o justo 
viverá da fé." (Romanos, 1:17). 
 
"... Porque andamos por fé, e não por vista." (2 Coríntios, 5:7). 
 
"Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a vitória que vence o 
mundo, a nossa fé." (1 João 5:4). 

 
Esta não é uma fé cega. A fé do cristão se sustém e apóia sobre as promessas fiéis e verdadeiras 
de Deus em Sua palavra. Vive por elas. Está confiante como um leão porque sabe que Deus não 
mente. O que Ele disse, o fará. A fé nos transporta para uma vida de confiança e segurança em 
cada uma das áreas de nossas vidas. 
 
PERMANECENDO NA PALAVRA DA VERDADE 
 

"Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, 
verdadeiramente sereis meus discípulos; E conhecereis a verdade, e a verdade vos 
libertará." (João 8:31-32). 
 
"Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que 
quiserdes, e vos será feito." (João 15:7). 

 
O homem novo deve permanecer fundado sobre as palavras de Jesus, sem mover-se dessa rocha 
firme que o mantém em pé em meio às tormentas da vida. Só assim a fé é firmada e não vacila 
diante dos açoites das circunstâncias imprevisíveis.  
 
ANDANDO NO ESPÍRITO 
 

"Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito." (Gálatas, 5:25).  
 
A vida cristã surge pela união do Espírito Santo e da Palavra de Deus em nossos corações. Para 
viver em vitória devemos nos manter andando nesse mesmo Espírito. Dessa forma o diabo não 
poderá nos tocar. Ele não pode entrar na esfera do Espírito, por isso tenta nos tirar dessa posição 
de segurança e nos levar à fragilidade da carne e nossos próprios recursos. A chave da vida cristã 
é andar no Espírito. Como o conseguiremos?  
 

a) Edificando uma relação adequada com a Pessoa do Espírito Santo. O Espírito é 
uma Pessoa e devemos nos comunicar com ela; ter uma relação de amigos e sócios para 
realizar juntos os planos de Deus. "... mas enchei-vos do Espírito; Falando entre vós em 
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salmos, e hinos, e cânticos espirituais; cantando e salmodiando ao Senhor no vosso 
coração; Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor 
Jesus Cristo;" (Efésios, 5:18-20).  
 
b) Não o entristecendo. Há coisas que entristecem o Espírito de Deus. Ele é muito 
sensível ao pecado e à maldade deste mundo, por isso devemos nos manter distantes de 
tudo isso. "E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estais selados para o dia 
da redenção." (Efésios. 4:30).  
 
c) Obedecendo a sua voz. Nisto foram muito sensíveis os primeiros cristãos da igreja de 
Jerusalém. "E disse o Espírito a Filipe: Chega-te, e ajunta-te a esse carro. E, correndo 
Filipe" (Atos 8:29-30). Quando o Espírito fala ao nosso coração devemos obedecê-lo de 
imediato, dessa forma sua voz se torna mais audível em nós. 

 
Resumindo. Recebemos o tipo de vida de Deus, que tem todas as propriedades necessárias para 
que possamos viver em vitória em todas as circunstâncias. Cristo em nós é a garantia. Essa vitória 
chega a ser uma realidade prática em nossas vidas sobre as bases de andar em fé; de permanecer 
em Sua palavra e andar no Espírito. Então podemos dizer junto com o apóstolo Pablo: "Mas em 
todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou... que sempre nos 
faz triunfar em Cristo" (Romanos 8:37 e 2 Coríntios 2:14).  
 

Responda as Seguintes Perguntas 
 
Anote as três chaves principais para manter a vitória de Jesus em nossas vidas. 
 
Em qual dessas três áreas você tem mais dificuldades e por quê? 
 
Busque em sua Bíblia o versículo de 1 João 5:4 e anote-o.  

 
     
 
 

Sétima Lição 
 

Armas Para A Batalha 
 
O novo homem é um vencedor desde o nascimento, mas às vezes se desenvolve em um território 
hostil. Vive em meio a grandes conflitos. Por isso precisa aprender a lutar a boa batalha da fé; e 
conhecer o manejo das armas espirituais que tem. A Bíblia nos fala continuamente da batalha que 
existe entre a luz e as trevas, a verdade e a mentira, a justiça e a iniquidade. Definitivamente se 
trata da guerra entre dois reinos. O Reino de Deus e o Reino das trevas. Esta batalha é espiritual. 
"Contra principados, contra potestades, contra os governantes das trevas deste século, contra as 
hostes espirituais de maldade nas regiões celestes." (Efésios 6:12).  
 
Porém esta luta tem muitas conexões práticas com o mundo material em que vivemos. Os 
acontecimentos mais relevantes da História da humanidade, respondem ao resultado da luta 
espiritual no campo natural. Os dois mundos (o espiritual e o material) estão conectados. O 
invisível e o visível fazem parte de um todo.  
 
Sem nos estendermos em demasia nas explicações, devemos compreender a existência real, não 
fictícia, (de uma guerra espiritual. Temos um inimigo que veio "para matar, roubar e destruir" e isso 
nós não podemos ignorar. Mas também, devemos saber que há outro que é mais poderoso que ele 
e que veio para "dar vida e vida em abundancia". É Jesus, o Filho de Deus. Nesta lição veremos 
algumas das armas espirituais que estão ao nosso alcance e que Deus nos providenciou. Todas 
elas devem ser usadas em cada momento que as necessitarmos.  
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AS ARMAS ESPIRITUAIS QUE DEUS NOS DEU  

 
"Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas 
ciladas do diabo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia 
mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos 
lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça; E calçados os pés na preparação do 
evangelho da paz; Tomando, sobretudo o escudo da fé... Tomai também o capacete da 
salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus;" (Efésios, 6:11-17). 
 

 
Precisamos estar cobertos com toda a armadura de Deus, todos os dias, para entrar em batalha 
com êxito. Jesus Cristo é a totalidade de nossa armadura. Como a vestimos? Pela fé, 
proclamando, com viva voz, cada uma de suas partes e visualizando-a em nosso interior. Vejamos 
uma relação das armas que temos e seu significado espiritual para nós.  
 

A VERDADE. É o evangelho em que temos crido. A verdade de Deus nos liberta de todas 
as mentiras deste mundo. A verdade é o próprio Jesus. 
 
A JUSTIÇA. Faz parte de nossa nova natureza em Cristo. Fomos feitos justos pelo sangue 
de Jesus e devemos nos manter nessa justiça. Nossa justiça é Jesus. 
 
O EVANGELHO DA PAZ. Em nossos corações, recebemos a paz e devemos guardá-la 
bem. Também compartilhar o evangelho com outras pessoas se converte em uma arma 
que nos faz cada vez mais fortes na fé. O evangelho é o próprio Jesus. 
 
A SALVAÇÃO. Nossa salvação está assegurada em Cristo. Saber e viver com isso nos 
defende de muitos temores desnecessários sobre o futuro. Jesus é a nossa salvação. 
 
A FÉ. A fé em Jesus vence o mundo. Nossa fé é de Deus, dada por Ele, portanto é 
suficientemente forte para resistir qualquer ataque ou circunstância. Firmes na fé. 
 
A PALAVRA DE DEUS. É como uma espada que nos faz tomar a iniciativa na luta contra 
os argumentos humanos, as fortalezas mentais e as vãs imaginações. Jesus é o Verbo de 
Deus. 
 
A ORAÇÃO. É uma arma de longo alcance porque nos eleva até o Trono da graça para 
buscar a ajuda oportuna em cada caso. Devemos manter uma vida constante de oração. 
 
A ADORAÇÃO. Adorar a Deus e dar-lhe graças por tudo confunde o inimigo. Faz-nos 
manter um coração sadio e alegre, sem queixas. Rompe muitas cadeias invisíveis. 
 
O NOME DE JESUS. Nós recebemos o direito de usá-lo. É o Nome de máxima autoridade 
no mundo espiritual. Não o usemos em vão, mas em fé e autoridade. 
 
O SANGUE DE JESUS.  Levanta um muro de proteção em nossas vidas, cujos limites não 
podem ser ultrapassados pelas trevas. Vamos aspergir por fé nossa casa com seu sangue. 

 
Resumindo. Deus nos deu todo um arsenal de armas espirituais para que saiamos vitoriosos na 
batalha. O novo homem tem que aprender a "lutar a boa batalha da fé". Isto não é algo opcional. 
Temos um inimigo real que não podemos ignorar e que usará todas as artimanhas necessárias 
para nos afastar dos caminhos de Deus. Portanto, devemos conhecer as armas espirituais e seu 
manuseio, submetendo-nos a Deus, resistindo ao diabo e expulsando-o de nossas vidas, nossas 
famílias, nossa igreja, nossa cidade e nosso país. Tudo isso só pode ser feito no Nome de Jesus e 
de uma vida que confia plenamente nele e em sua palavra. 
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Responda as Seguintes Perguntas 
 
Explique com suas próprias palavras o que você entende por batalha espiritual. 
 
Faça uma relação com todas as armas espirituais que mencionamos nesta lição. 
 
Faça seu próprio comentário pessoal sobre este curso bíblico por correspondência. Anote 
suas observações. Faça-o em sinceridade. 

 
 
 

Notas Finais 
 
Chegamos ao final deste Curso Bíblico simples. Devo felicitá-lo novamente por sua perseverança. 
Também quero dizer, antes de terminar, que a vida espiritual que você recebeu de Deus é uma 
vida que não pode e nem deve ser escondida ou guardada para si mesmo. Jesus não o fez assim. 
Deus o nosso pai quer nos levar à eficácia e à produtividade que traz refrigério e bênção à nossa 
sociedade. Assim foi a vida de Jesus Cristo e assim deve ser a nossa, porque agora Ele vive em 
nós.  
 
"Na verdade, na verdade vos digo que, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só; 
mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua 
vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará 
também o meu servo. E, se alguém me servir, meu Pai o honrará." (João 12:24-26). 
 
Querido amigo (a). Precisamos reconhecer o Pai, o nosso irmão maior (Jesus Cristo) e a família da 
fé (a igreja). Devemos estar unidos a eles para que juntos possamos influir poderosamente neste 
mundo. Portanto eu aconselho, de todo coração, que você se integre pessoalmente a uma igreja 
local (se ainda não estiver); onde poderá continuar crescendo e desenvolvendo o que Deus lhe 
deu. 
 
 

Saudações, 
 

Virgilio Zaballos 
 

TERRASSA (Barcelona, Espanha). 
 

vzaballos@hotmail.com  


