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Como Saber Se Sou Um Cristão? 
Este curso traz um panorama básico do que significa ser um cristão e como você pode saber com certeza se é 
um filho de Deus. A seguir um breve panorama deste curso. 

Capítulo 1.  Como eu posso me tornar um cristão?  
Nesta parte do curso nós estudamos como a mente, vontade e emoções estão envolvidas quando a pessoa se 
torna cristã. 

Capítulo 2. Evidências Do Ser Um Cristão 
Neste capítulo nós exploramos onde você pode procurar evidências que determinem se você é um cristão. A 
Bíblia, o Espírito Santo e mudanças na vida da pessoa são as principais áreas discutidas. 

Capítulo 3.  Meu Relacionamento Pessoal Com Jesus  
Desenvolver um relacionamento pessoal com Jesus é uma área de difícil crescimento para alguns novos cristãos. 
Nós exploramos algumas formas práticas de construir uma amizade íntima com Jesus. 

Capítulo 4.  O que posso fazer a respeito das minhas dúvidas sobre ser um cristão? 
A maioria dos novos cristãos passa por algumas experiências de dúvida sobre se são ou não verdadeiros cristãos. 
Nós discutimos de onde provêem as dúvidas e o que as causam. Nós também olhamos como a pessoa pode se 
livrar dessas dúvidas. 

Este curso pode ser usado como introdutório a todos os outros cursos da série Estudos em Grupo Para Novos 
Cristãos. Nós teremos bastante prazer em mandar informações adicionais sobre como organizar estes cursos 
desta forma. Escreva para o endereço escrito na capa deste livro. 

O que está incluso neste Manual do Professor? 
Este Manual do Professor contém quatro seções. 

1. Planos de Aula para o Professor 

2. Exame & Certificado do Curso 

Uma explicação sobre como utilizar cada seção é dada imediatamente após a introdução da página seguinte. 
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Introdução 
Este curso é um dentre uma série planejada para o treinamento de novos cristãos. Cremos que há uma grande 
necessidade hoje de se ajudar os novos cristãos a relacionar os ensinos de Cristo às suas vidas de uma forma 
prática. Estes cursos também podem ser usados efetivamente em ministrar a jovens e adultos de igrejas que 
desejem tornar o cristianismo uma parte mais prática de suas vidas diárias.  

O principal propósito deste curso e dos demais cursos dos Estudos em Grupo Para Novos Cristãos é apresentar 
aos novos cristãos questões relacionadas à vida diária. Nós não estamos tentando provê-los de um estudo 
exaustivo destes assuntos.  

O Comitê Curricular do Desafio Jovem planeja continuar revisando estas lições. Nós calorosamente recebemos 
quaisquer críticas ou idéias que você tenha sobre como melhorar estes materiais. 

Como Usar Este Manual do Professor  

1.  Planos de Aula para o Professor 

As primeiras páginas desta seção dão um panorama do curso inteiro (nem todo curso tem isto). 

A próxima página vai ser uma cópia do Cronograma. Esse mostra quando cada teste do Caderno de Estudo deve 
ser completado, e quando cada prova ou exame vai ser aplicado. Cada aluno deve receber uma cópia em branco 
deste formulário no início do curso e instruções apropriadas. O Caderno de Estudo já tem uma cópia em branco 
desse formulário no verso da contracapa. 

Abaixo da Verdade Bíblica e do Versículo Chave estão diversos comentários sobre como ministrar esta lição. Em 
muitos casos, referências são feitas ao manual do aluno ou às provas do Caderno de Estudo. 

Ao fim de cada aula há uma lista de tarefas para os alunos. 

Notas do Professor e Tabelas estão colocadas após alguns planos de aula. O plano de aula do professor 
normalmente faz referência direta a esses materiais. 

A maioria destes cursos foi originalmente planejada para ter cinco sessões de aula, cada uma com uma hora de 
duração. O último período de aula é para o exame. Todos os 14 cursos nesta série podem ser completados em 
um período de 3-4 meses se você tiver cinco aulas por semana. Se você tiver uma hora por semana, você pode 
completar um curso por mês - a série completa em mais ou menos um ano. Muitas destas lições podem ser 
facilmente expandidas por um período maior de tempo ou mais sessões de aula. 

2.  Manual do Aluno 
O Manual do Aluno pode servir para dois fins. Você pode, se quiser, dizer aos alunos que se preparem para a 
próxima aula lendo as páginas apropriadas. Ou você pode dizer a eles que leiam após você ter dado a aula, para 
revisar ou reforçar o que foi ensinado em aula. 
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Sugerimos que você solicite aos seus alunos tomarem notas em aula mesmo que possuam o manual do aluno. As 
suas notas pessoais e a discussão de aula vão ajudar a esclarecer algumas questões abordadas no manual do aluno. 

3.  Caderno de Estudo 
As provas do Caderno de Estudo foram originalmente planejadas para prover o aluno de trabalho extraclasse. 
Algumas provas vão ajudar a preparar o aluno para a próxima discussão em aula. 

Muitas das provas foram elaboradas para ajudar os alunos a ter uma visão mais aprofundada sobre os pontos 
discutidos em aula. O principal objetivo de muitas destas provas é ajudar os alunos a descobrir formas de aplicar 
essas verdades bíblicas em suas próprias vidas diárias. 

4.  Exame 

Os exames servem para prover uma mensuração simples do progresso que cada aluno teve em entender as 
verdades bíblicas abordadas neste curso. O gabarito do exame segue logo após o modelo de exame neste manual 
do professor. 

5.  Certificado do Curso 
O certificado do curso é para dar reconhecimento àqueles que completarem todos os trabalhos requeridos para 
este curso e passarem no Exame. Um modelo de certificado do curso está incluído como última página deste 
manual do professor. Um Certificado de Conclusão também está disponível para aqueles alunos que 
completarem todos os 14 cursos da série Estudos em Grupo Para Novos Cristãos. Um modelo está incluído no 
livro Apresentando aos Professores os Estudos em Grupo Para Novos Cristãos. 

A Origem destas lições 
Salomão disse que não há nada de novo debaixo do Sol. O mesmo pode ser dito a respeito destas lições. Muitas 
das idéias não são novas. Queremos expressar especial agradecimento a Bill Gothard e ao Instituto Para os 
Conflitos Básicos da Juventude pela influência que têm tido nas vidas das pessoas que desenvolveram estes 
materiais. Muitas destas lições mostram a marca do ministério do Instituto Para os Conflitos Básicos da 
Juventude. 

Também quero expressar minha profunda gratidão aos muitos professores e centenas de novos cristãos que têm 
utilizado este material durante os últimos anos. Suas idéias têm desempenhado um papel fundamental no 
desenvolvimento destes cursos. Eu também sou muito grato a Don Wilkerson por me dar a oportunidade de 
trabalhar no Desafio Jovem do Brooklyn, Nova Iorque. Foi durante aqueles anos que o desenvolvimento dos 
Estudos em Grupo para Novos Cristãos teve seu início.  
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Política de Reprodução destes Materiais 
Este Manual do Professor e todos os materiais dos alunos são protegidos por direitos autorais. Como cristãos 
temos a obrigação de defender as leis referentes aos direitos autorais. Estes materiais não devem ser copiados ou 
reproduzidos. Adaptações especiais para tradução ou reprodução destes materiais dentro dos EUA ou fora 
precisam de permissão escrita do National Teen Challenge Curriculum Committee -USA.  

Se você está interessado em pedir cópias dos materiais do aluno, por favor entre em contato com o Desafio 
Jovem do Brasil e-mail: desafiojovemdobrasil@terra.com.br ou entre em contato pelo telefone 0-19-3534-1999. 

Seqüência de Ensino Sugerida  
Este curso é um dentre uma série de 14 incluídos nos Estudos em Grupo para Novos Cristãos. Todos os 14 
cursos estão listados aqui numa seqüência de ensino sugerida. Esta seqüência foi desenvolvida para o ensino 
contínuo destes cursos. Seria melhor imaginá-la como uma roda com 14 aros. Estes cursos não dependem uns 
dos que os precederam. Cada livro pode ser aplicado sozinho. Deste modo o aluno pode entrar em uma aula em 
qualquer ponto e facilmente entender o assunto.  

1. Como Saber se Sou um Cristão?  

2. Introdução à Bíblia 

3. Atitudes 

4. Tentação 

5. Sucesso na Vida Cristã (inclui estudos sobre o ministério do Espírito Santo) 

6. Maturidade Através do Fracasso 

7. Práticas Cristãs (Relacionamento com a Igreja Local) 

8. Obediência a Deus 

9. Obediência ao Homem 

10. Ira e Direitos Pessoais 

11. Como Estudar a Bíblia 

12. Amor e Aceitação Própria 

13. Relações Interpessoais 

14. Poder Espiritual e o Sobrenatural 

Veja o livro Apresentando aos Professores os Estudos em Grupo para Novos Cristãos para informações 
adicionais sobre o ensino destes cursos.  
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Planos De Aula 
Para O Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONF IRA  “COMO  USAR  E STE  MANUAL  DO  PROFES SOR”  P ARA  MA I S  INFORMAÇÕES  
SOBRE  O  U SO  DESTES  P LANOS  DE  AULA .  
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Visão Panorâmica Deste Curso 

1. Um ou dois dias antes da primeira sessão de aula você pode apresentar este curso aos alunos e dar a 
eles algumas das suas primeiras tarefas. Se possível, entregue os cadernos de estudo um ou dois dias antes 
de começar a ensinar este curso. O manual do aluno pode ser dado neste momento. Você pode exigir 
que eles leiam as páginas que vão ser discutidas na primeira sessão de aula.  

2. Na próxima página você vai encontrar uma cópia do Cronograma dando as datas de quando cada 
tarefa deve ser completada. Diga a eles para preencherem as datas apropriadas usando a cópia em branco 
do Cronograma na contracapa dos seus cadernos de estudo.  

3. Notifique os alunos de que eles precisam ter completado o Teste 1 quando vierem à primeira aula.  

4.  Cada plano de aula traz uma ou mais “Atividades de Aquecimento Para a Lição” para usar no início 
da lição. O principal objetivo dessas atividades é ajudar os alunos a focarem suas atenções no principal 
tópico da lição. Nós queremos criar uma atmosfera de calor e abertura em que os alunos sintam-se à 
vontade para participar da aula.  

5.  Você vai ter que decidir quantas aulas você vai querer usar para ensinar este curso. Há planos de aula 
para dez aulas nas páginas a seguir. Entretanto, este curso pode ser expandido por 14 sessões de aula. Os 
títulos das dez aulas estão listados abaixo. Os que têm asteriscos na frente podem ser divididos em duas 
lições. Idéias são dadas nesses planos de aula sobre como você pode dividir o material em duas sessões 
de aula.  

 

C A P Í T U L O  1 :  C O M O  U M A  P E S S O A  T O R N A - S E  C R I S T Ã ?   

• *Lição 1:  Entrega da Mente e da Vontade  

• *Lição 2:  Entrega das Emoções  

 

C A P Í T U L O   2 :  O N D E  E N C O N T R A R  E V I D Ê N C I A S  D E  Q U E  S O U  U M  

C R I S T Ã O ?   

• *Lição 3:  Na Bíblia e no Espírito Santo  

•   Lição 4:  Na Mudança de Vida  

 



 

Manual do Professor - Copyright © 1995, Teen Challenge National Curriculum Committee-USA- Usado com permissão 

7

 

C A P Í T U L O  3 :  M E U  R E L A C I O N A M E N T O  P E S S O A L  C O M  J E S U S  

C R I S T O  

• *Lição 5:  Meu Relacionamento Pessoal Com Jesus  Cristo - Parte 1  

• Lição 6:  Meu Relacionamento Pessoal Com Jesus Cristo - Parte 2 

C A P Í T U L O  4 :  O  Q U E  F A Z E R  C O M  M I N H A S  D Ú V I D A S  Q U A N T O  A  S E R  

U M  C R I S T Ã O ?   

• Lição 7:  Causas das Dúvidas  

• Lição 8:  Livrando-se das Dúvidas – Parte 1  

• Lição 9:  Livrando-se das Dúvidas – Parte 2  

• Lição 10:  Exame  
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Cronograma 

Título do Curso:  Como posso saber se sou um cristã o? 
 

      Testes:  Versículos por Memorizar      Data      

 1  _____8 verdades da página 5 do manual do aluno      Lição 2      

 2            Romanos 8.16 __________________                       Lição 3      

 3            João 1.12                                                    ______      Lição 4      

 4            Tiago 1.5-6            _______                                         Lição 7      

 

Provas:     Data     Provas:  Data 

     1. ________ Lição 1     ____         7.                  Lição 4 ou 5____        

___2.                      Lição 2       ___         8.                  Lição 5 ou 6____        

      3.                      Lição 3       ___         9.                  Lição 7 ou 8     _  

      4.                      Lição 3 ou 4 __   ___10.                Lição 7 ou 8___  

___5.                     Lição 8                      11.                Lição 7________                

      6.                     Lição 4                     12.                 Lição 9________                

                                                                                                                    

Exame:  Data ______________Lição 10_________________________ 



 

Manual do Professor - Copyright © 1995, Teen Challenge National Curriculum Committee-USA- Usado com permissão 

9

 

Lição 1:  Entrega da Mente; Entrega 
da Vontade 

1.  Verdade Bíblica  
Uma vez que eu entendi as verdades da Bíblia concernentes a tornar-me cristão, eu preciso dar os passos para 
tornar-me um cristão.  

2.  Versículo Chave:  

João 1.12 (Nova Tradução na Linguagem de Hoje)  

Porém alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se 
tornarem filhos de Deus. 

 3.  Material de Referência do Aluno  
As páginas 4-7 do manual do aluno se referem a esta lição. O Teste 1 do Caderno de Estudo também se refere a 
esta lição.  

4. Preparação Para o Professor  
 

     A. Entrevista Com Um Cristão 
Para a atividade N.º 17 deste plano de aula você vai precisar entrevistar um cristão. Você pode dar o manual do 
aluno para essa pessoa ler as páginas 3-13 antes de começar a entrevista. Se possível peça à pessoa para vir a uma 
entrevista ao vivo em frente à turma. Se isto não for possível, então faça uma gravação dessa entrevista. 
Assegure-se de que o microfone capte tanto as suas perguntas quanto as respostas dadas pelo seu entrevistado. 
Tente limitar a entrevista a 10-15 minutos. Se isto não for possível, você pode selecionar certas partes da fita para 
mostrar à turma.  

Você pode reproduzir cópias das questões dadas com a atividade N.º 17 para os alunos. Eles podem comparar 
suas experiências com a história da entrevista.  

     B. Tabela das 8 Verdades  
As 8 verdades que a pessoa precisa conhecer e crer para se tornar cristã são um dos pontos-chave que nós 
queremos abordar nesta primeira sessão de aula. Pode ser útil para a discussão de aula copiar as 8 verdades em 
uma grande folha ou num papel cartaz para colocar na sua sala-de-aula. Isto vai ser especialmente útil se você 
fizer uma entrevista ao vivo para a atividade N.º 17 do plano de aula. As 8 verdades estão listadas na página 5 do 
manual do aluno.  
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5.  Aquecimento Para a Lição (5-10 minutos)  
 

 A. A Primeira Vez Em Que Alguém Perguntou Se Você Era Cristão 
Peça a diversos alunos para compartilharem com a turma a primeira vez em que alguém perguntou-lhes se eles 
eram cristãos. Como eles responderam? Se a maioria dos seus alunos nasceram em lares cristãos, eles podem não 
lembrar da primeira vez em que lhes fizeram esta pergunta. Você pode falar com alguém que testemunhou 
bastante vezes e tomar diversas histórias de pessoas que responderam a esta pergunta.  

B. O que você acha que faz uma pessoa ser cristã?  
Diga para os alunos lerem as suas respostas à questão N.º 1 do Teste 1, que pergunta: “O que você acha que faz 
de uma pessoa uma cristã?” Você pode tomar um pequeno tempo para discutir as suas respostas, mas não 
comece uma discussão extensa neste ponto. Não seja muito exigente com as respostas deles. Você pode 
esclarecer idéias erradas na discussão mais tarde nesta sessão de aula.  

6.  Apresente o capítulo 1: “Como a pessoa se torna cristã?”  (3-5 minutos)  
A maturidade espiritual dos seus alunos vai ter um impacto fundamental em como você ministrar esta lição. Se 
muitos dos seus alunos ainda não tomaram a decisão de se tornarem cristãos, você vai deverá ter o cuidado de 
esclarecer dúvidas que eles possam ter. Não aja como se todos em sua turma fossem cristãos.  

Se você não tem certeza de que todos na sua turma já fizeram um comprometimento com Cristo, encoraje-os a 
estudar esta parte da lição para prepará-los para testemunhar. Conforme eles revisem esses pontos, eles podem 
procurar formas de usá-los nas discussões com os não-cristãos.  

Você pode iniciar a discussão pedindo para alguns dos seus alunos compartilharem suas respostas à questão 3 do 
Teste 1, que coloca: “O que você crê a respeito de Jesus?” Isto pode lhe dar alguma idéia de quão 
detalhadamente você vai discutir as verdades bíblicas relacionadas a esta parte da lição. Não entre em nenhuma 
discussão prolongada agora nesta questão. Se um ou dois alunos tiverem sérias dúvidas aqui, combine discutir 
isto com eles mais detalhadamente depois da aula.  

Nós recomendamos que você não peça para os alunos levantarem suas mãos para dar as respostas que eles 
deram à questão N.º 2 do Teste 1, que pergunta: “Você é cristão?” Esta é uma pergunta pessoal e pode colocar o 
aluno na parede. Nós queremos que eles se sintam livres para responderem as questões desta lição sem a pressão 
do sentimento de que eles estão em descrédito se não forem cristãos. 

Enfatize os pontos principais colocados no começo do Capítulo 1 na página 4 do manual do aluno. Deus não vai 
enganar ninguém para que se torne crente. Mostre que há três partes no comprometimento  - entrega que a 
pessoa faz ao se tornar cristã.  

 

7.  O que é uma entrega? (3-5 minutos)  
Nas duas primeiras lições deste curso nós estaremos falando sobre tornar-se um cristão como uma entrega da 
sua mente, vontade e emoções. Tome algum tempo e fale sobre algumas entregas. Para algumas pessoas esta é 
uma parte muito superficial de suas vidas. Elas não se importam de quebrar uma promessa se encontram-se em 
uma situação difícil. Discuta brevemente o que Deus está querendo quando fala sobre fazermos um 
comprometimento de entregar nossas vidas a Ele.  
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 8.  Discuta as 8 verdades relacionadas à entrega da sua mente.  

       (10-15 minutos)  
Cite a lista de 8 verdades dada na página 5 do manual do aluno. Diga para os alunos lerem os versículos que 
acompanham cada passo. Assegure-se de que eles entendem a verdade bíblica em cada uma dessas afirmações.  

Aqui estão algumas perguntas adicionais, que você pode usar na discussão desta parte da lição.  

a.  O que significa fazer uma entrega de sua mente?  

b. Você acha que alguma dessas 8 verdades não é necessária para se tornar um cristão? Explique a 
sua resposta.  

c. O que significa dar um “passo de fé cegamente?” 

d. Como o padrão bíblico de se tornar cristão é diferente do “passo de fé cego?” 

9.  É a Bíblia confiável? (5-10 minutos)  
Alguns dos alunos podem ter dificuldade em concordar com estas 8 verdades por causa das suas crenças a 
respeito da Bíblia. Diga para os alunos lerem as suas respostas à questão 4 do Teste 1, “Você tem ou teve 
dificuldade em crer que a Bíblia é verdadeira?” Se alguns dos alunos tiverem maiores dúvidas sobre este assunto, 
você pode passar algum tempo discutindo como nós podemos saber se a Bíblia é perfeita.  

Este assunto vai ser abordado em maiores detalhes no curso Introdução à Bíblia, que é o próximo curso que você 
vai ensinar se você está seguindo a seqüência de ensino sugerida para estes cursos. Se esta é a principal razão por 
que os seus alunos estão hesitantes de se tornarem cristãos, então tome tempo agora para tratar desta questão, 
mesmo que isto signifique gastar um período de aula extra para tratar deste assunto.  

Se os alunos crerem que a Bíblia não é perfeita, dê a eles liberdade para explicarem por que eles pensam assim. Às 
vezes o problema está nas diferentes traduções da Bíblia. Seja rápido em mostrar que não há nenhuma tradução 
perfeita. Muitas das traduções que nós temos hoje são excelentes, mas todas elas têm seus pontos fracos. Nós 
não temos que ter medo de o plano da salvação ter sido adulterado nas traduções da Bíblia. Eu sempre lhes 
desafio a considerar o quanto Deus é grande. Se Ele não é capaz de preservar as Escrituras de serem totalmente 
modificadas pelos tradutores, então vocês têm um problema com um Deus que é pequeno e fraco.  

Este é um ponto em que você pode discutir a questão de fé e confiança em Deus. Nós de fato precisamos 
examinar as verdades e usar as nossas mentes. Mas há um ponto em que a lógica e uma mente esclarecida são 
insuficientes para levar a pessoa ao ponto da salvação. Nós precisamos estar dispostos a dar um passo de fé, sem 
ter um entendimento completo do que está envolvido. Isto não é um “passo de fé cego”, mas um passo de fé 
baseado em ensinos bíblicos claros. Se a pessoa está tendo dificuldade em crer na Bíblia, encoraje esta pessoa a 
admitir isto a Deus e pedir a Ele o seu auxílio.  
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10.  O quanto você precisa conhecer para se tornar um cristão?  (3-5 minutos)  
Nós precisamos ter cuidado de não nos tornarmos legalistas a respeito de exatamente o quanto a pessoa precisa 
conhecer o plano da salvação antes de se tornar cristã. As 8 verdades apresentadas são linhas-guia gerais. A 
pessoa não precisa entender um ou mais desses pontos até depois de se tornar cristã. Deus é livre para salvar 
qualquer pessoa que queira ser salva quando ela vem a Ele com um coração sincero.  

Entretanto, algumas pessoas tiveram uma “experiência religiosa” em que “sentiram” algo acontecer dentro de si e 
assumem que isso prova que se tornaram cristãs nesse momento. Explique que a pessoa se torna cristã não 
simplesmente por causa das orações que faz. A verdadeira salvação ocorre quando Deus lhe perdoa os pecados e 
vem habitar no seu espírito. Esta questão também é discutida no manual do aluno na página 5. 

11.  Introdução Do Fazer Uma Entrega Da Sua Vontade (3-5 min.)  
Assegure-se de que os seus alunos entendam sobre o que nós estamos falando quando nós falamos da sua 
“vontade”. Esta é a parte da sua personalidade “tomadora de decisões”. Você pode usar o exemplo do 
nascimento do bebê, comparando com o “nascer de novo”, desta vez na família de Deus. Veja a página 6 do 
manual do aluno para mais informações a respeito.  

12.  Você precisa saber o que está fazendo antes de tomar uma decisão.  (3-5 min)   
Apresente brevemente o material coberto na página 6 do manual do aluno, subponto 1, “É necessário entender o 
que significa tornar-se cristão.” Isto concorda com o que nós abordamos na primeira parte desta lição sobre fazer 
um comprometimento de sua mente. O ponto a enfatizar aqui é que Deus não vai honrar uma decisão que está 
baseada em ignorância total.  

13. Como você toma decisões importantes?  (5 minutos)  
A questão 5 do Teste 1 é uma atividade para ajudar o aluno a identificar qual é o processo que ele usa ao tomar 
decisões importantes. Diga aos alunos para compartilharem suas respostas àquela atividade. Mostre a importância 
desta questão sobre o quanto é fácil ou difícil para algumas pessoas tomarem decisões, e como isto se relaciona 
com fazer um comprometimento com Cristo.  

Como professor, você precisa estar disposto a aceitar que muitos dos seus alunos não usem o mesmo processo 
que você usa para tomar decisões. Pense nas conseqüências de se usar os diferentes estilos de tomada de decisão 
ao fazer um comprometimento com Cristo. Considere as conseqüências positivas e negativas de cada método.  

Por exemplo, a pessoa impulsiva pode ser facilmente persuadida a firmar um compromisso com Cristo. Mas 
quanto tempo esse comprometimento vai durar? Terão eles depressa grandes dúvidas a respeito da sabedoria 
dessa decisão? A pessoa “detalhista” vai deixar você quase totalmente frustrado com todas suas dúvidas? Se você 
tiver um aluno desse tipo, considere a provável conseqüência de uma decisão positiva dele. Muito provavelmente 
essa pessoa vai abandonar esta decisão tão logo a tome. Se você tiver tempo no final deste período de aula, você 
pode discutir a questão em maiores detalhes. As questões 7 e 8 do Teste 1 cobrem isto em um nível mais pessoal. 
Assegure-se de examinar com atenção essas questões quando corrigir o Teste 1 para determinar quais desses 
alunos precisam de atenção em particular para ajudar a esclarecer esta questão.  
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14.  Você tem que tomar uma decisão.  (3-5 minutos) 
Mostre que eles não podem simplesmente estudar as verdades da Bíblia e achar que conhecer a verdade é tudo o 
que é necessário. Eles precisam fazer uma escolha de quem será o Sonhor de suas vidas – Deus ou Satanás. Esta 
questão é abordada na página 6 do manual do aluno no subponto 2, “É necessário tomar a decisão de se tornar 
cristão.” 

15.  Prosseguindo Com A Decisão Que Você Tomou (3-5 -minutos)  
Você pode querer ilustrar o quanto é fácil fazer uma promessa, e o quanto é difícil manter a promessa – fazer o 
que você prometeu fazer. É muito fácil alguém dizer: “Eu quero me tornar um cristão”. Mas cada um de nós 
precisa prosseguir e fazer o que decidiu fazer.  

Explique tudo que está envolvido em se prosseguir com esta decisão.  

• Você precisa admitir seus pecados perante Deus e pedir que lhe perdoe.  

• Você precisa convidar Jesus – para tornar-se o Líder da sua vida. Isto significa entregar toda sua vida a 
Ele.  

• Você precisa se converter de seus caminhos pecaminosos e começar a obedecer às leis de Deus e seus 
ensinos.  

Discuta o ponto levantado em Tiago 2.24 de que a salvação envolve mais do que pronunciar palavras, mas 
também envolve nossas ações. Você pode querer usar a história bíblica em que um jovem rico foi até Jesus 
perguntando como ele poderia receber a vida eterna. Veja Lucas 18.23-30, Mateus 19.16-30 e Marcos 10.17-31. 
Mostre que Jesus não disse para o homem simplesmente fazer uma oração. Ele chamou-o à ação: “Vai, venda 
todos os seus bens e siga-me”. O homem não estava disposto a prosseguir com as ações necessárias e provar que 
falava sério em fazer uma entrega de sua vida a Cristo.  

16.  E se você falha e peca? (3-5 minutos)  
Mostre que o seu comprometimento com Cristo não lhe dá a liberdade de sair por aí pecando quando bem 
entender. Por outro lado, a pessoa não precisa ser salva toda vez que pecar. Discuta a importância de dar o 
melhor de si para cumprir o seu comprometimento com Cristo. Deus prometeu dar-nos a força para resistir às 
tentações e viver para Ele. Contudo, mostre que tomar a decisão de se tornar um cristão não leva à perfeição 
instantânea. Todos nós falhamos, mas também temos a oportunidade de aprender com os nossos erros e nos 
aproximarmos mais de Deus.  

17.  Entrevista Com Um Cristão (10-20 minutos)  
Nós queremos levar toda essa informação a um nível prático nesta sessão de aula. Entrevistar um cristão pode 
ser a melhor forma de ajudar os alunos a entender como uma entrega da mente e da vontade vão agir na vida da 
pessoa. A nota no início deste plano de aula sugere que você faça adaptações do tempo que você vai usar para a 
entrevista. Se possível, conduza uma entrevista ao vivo na frente da turma. Desta forma você pode controlar a 
duração da entrevista de acordo com o tempo que você dispensou para essa entrevista. Diga para essa pessoa 
manter suas respostas curtas – não mais longas do que 2-3 minutos por resposta. Se você quiser mais detalhes, 
você poderá sempre seguir com uma pergunta: “Você pode explicar isto mais detalhadamente?” 
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P E R G U N T A S  P A R A  A  E N T R E V I S T A   

(1) Como você ficou conhecendo as verdades básicas para se tornar um cristão?  

(2) Quais das 8 verdades (na página 5 do manual do aluno) lhe foram claramente explicadas antes de você 
tornar-se um cristão?  

(3) Quais das 8 verdades não foram claramente explicadas a você até que se tornasse um cristão? Isto lhe 
causou confusão na sua mente sobre o que realmente significava ser um cristão?  

As perguntas a seguir podem ajudar a esclarecer a diferença entre uma entrega de sua mente e uma entrega de sua 
vontade. 

 

(4) Quão difícil foi para você crer que era um pecador e que precisava da ajuda de Deus para tornar-se um 
cristão?  

(5) Foi difícil para você aceitar a Bíblia como sendo verdade? Explique por que sim ou por que não.  

(6) Uma vez que você soube que era pecador e conheceu como se tornar cristão, quanto tempo levou até 
você dizer “Sim, eu quero me tornar cristão?” 

(7) Uma vez que você disse “Sim, eu quero me tornar cristão”, você orou imediatamente a Deus e pediu a 
Ele para lhe salvar? Se não, quanto tempo levou até você fazer a oração?  

(8) Depois de fazer essa oração, você teve dúvidas a respeito de ser ou não cristão?  

(9) Depois de fazer essa oração, você teve dificuldades em perseverar na sua decisão de ser cristão?  

(10) Você sentiu algo diferente tão logo orou e pediu a Jesus para se tornar o Líder de sua vida? Se você 
sentiu-se um pouco melhor, quanto tempo esse sentimento durou?  

Você pode dizer que os alunos na sua turma comparem suas experiências com a da pessoa entrevistada. Você 
está livre para fazer cópias destas perguntas para os seus alunos, se quiser. Se você tiver tempo, permita que os 
alunos façam perguntas à pessoa que você está entrevistando. Assegure-se de terminar a entrevista a tempo de 
encerrar a aula com a sua atividade de aplicação pessoal.  

A discussão deve ter deixado claro que todos nós temos experiências diferentes no processo de nos tornarmos 
cristãos. Cada um de nós enfrentou a decisão – “E agora, o que vou fazer a respeito do plano da salvação?” 
Nossas mentes e vontades estão claramente envolvidas no tornar-se cristão.  
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18.  Aplicação Pessoal (5-10 minutos)  
Diga para os alunos copiarem as oito verdades da página 5 do manual do aluno e responderem cada uma 
escrevendo uma destas afirmações abaixo ao lado da verdade.  

• Eu creio nisto.  

• Eu não creio nisto.  

• Eu não tenho certeza.  

Esta atividade vai ajudá-los a avaliar se fizeram ou não uma entrega de suas mentes com essas crenças cristãs.  

19.  Tarefas 
1. Corrija o Teste 1  

2. Diga para eles memorizarem as 8 verdades para o teste da próxima sessão de aula.  

20.  Avaliação do Professor Para Esta Aula  
1. Brevemente tome notas de quais partes da lição foram mais úteis. O quanto você conseguiu aproximar-

se do limite de tempo sugerido que você fixou para cada atividade?  

2. Que mudanças você precisa fazer na atividade de entrevista (N.º 17 deste plano de aula)? Que perguntas 
você vai eliminar ou acrescentar para torná-la mais bem sucedida da próxima vez que você ministrar esta 
aula? 
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Lição 2:  Uma Entrega Das Emoções 
1.  Verdade Bíblica  

Eu preciso ter um entendimento claro de como as minhas emoções estão envolvidas ao tornar-me um cristão.  

2.  Versículo Chave  

Tiago 1.9 NTLH 

O irmão que é pobre deve ficar contente quando Deus faz com que melhore de 
vida.  

3.  Material de Referência do Aluno 
As páginas 8-14 do manual do aluno se referem a esta lição. O Teste 2, “Minhas Emoções,” do Caderno de 
Estudo, também vai ser usada nesta lição.  

4. Preparação Para O Professor  
 
A .  O P Ç Ã O  D E  A U L A  E M  D U A S  S E S S Õ E S   

Esta lição pode levar a uma discussão de muitas questões relacionadas ao papel das emoções na vida do cristão. 
Você pode tomar duas sessões de aula separadas para cobrir o material desta lição, se o seu tempo permitir. 
Imediatamente após este plano de aula, você vai encontrar informações adicionais nas Notas Para O Professor, 
que podem ser cobertas neste momento. Veja as páginas 27 e 28 deste manual.  

B .  S L I D E S  O U  F O T O G R A F I A S  P A R A  A  A T I V I D A D E  D O  P L A N O  D E  

A U L A  N . º  1 0   

A Atividade N.º 10 deste plano de aula sugere que você consiga slides ou fotografias de uma casa, mostrando os 
diferentes estágios da construção. De particular valor seriam fotos da fundação, alicerce, as paredes, o telhado, a 
casa pronta e até um “close” da lareira. Se você não conseguir essas fotos de uma casa recém construída, a 
biblioteca público Testevelmente tem livros que falam a respeito de construções de casas.  

5. Aquecimento Para A Lição (5-10 minutos)  
 
A .  T E S T E  D E  E M O Ç Õ E S   

Aplique o seguinte teste no início da aula. Diga aos alunos que essas são perguntas pessoais. Eles não vão ser 
avaliados neste teste. O seu propósito é dar a eles uma oportunidade de pensar sobre os seus sentimentos e que 
lugar esses sentimentos têm nas suas vidas diárias. Você pode fazer cópias deste teste para cada aluno. Ou você 
pode colocar uma transparência de retroprojetor. 
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Verdadeiro      Falso 1.  O cristão que está realmente perto de Deus sempre está alegre. 

Verdadeiro      Falso  2.  Segurar a sua ira é melhor do que impulsivamente expressá-la ou agir. 

Verdadeiro      Falso 3.  Quando um cristão se deprime, há algo de errado com a sua vida espiritual (seu 
relacionamento com Deus).  

Verdadeiro      Falso 4. Os novos cristãos podem conservar a alegria espiritual que freqüentemente se 
segue às suas conversões se eles cuidadosamente obedecerem as leis de Deus. 

Nas próximas quatro questões, circule a resposta que melhor descreve você e o seu sentimento. Muitas das 
questões têm mais do que uma alternativa correta. 

Este sou   Este se parece    Este não 5. Quando alguém me ofende ou me incomoda, é difícil para mim        
eu             comigo             sou eu              falar-lhe o que estou sentindo. 

Este sou   Este se parece    Este não       6. Eu geralmente sou muito rápido ao expressar meus sentimentos        
eu            comigo            sou eu            (colocá-los para fora).  

Este sou   Este se parece    Este não         7. Eu geralmente seguro os meus sentimentos, e não os expresso.       
eu          comigo           sou eu 

Este sou   Este se parece    Este não          8. É difícil para mim contar a Deus como me sinto quando estou        
eu           comigo           sou eu   incomodado ou deprimido. 

Após os alunos terem completado o teste, discuta brevemente suas respostas. Se os alunos tiverem respostas 
diferentes, deixe-os saber que está tudo OK. Peça a eles para rapidamente explicarem por que eles escolheram 
essas respostas. Um ponto que nós queremos comunicar através desta atividade é a necessidade de considerar 
nossas emoções e vermos que lugar elas têm na vida dos novos cristãos. Ao mesmo tempo queremos reconhecer 
que cada pessoa foi criada unicamente especial, e portanto nós não vamos todos responder emocionalmente da 
mesma forma a experiências idênticas na vida. 

B. Exemplo Do Bebê Recém Nascido 
A maioria dos adultos e crianças são expressivos emocionalmente quando estão perto de um bebê recém 
nascido. Peça aos alunos para pensarem sobre o nascimento de um bebê. Diga para imaginarem que são a mãe, o 
pai, o doutor, a enfermeira, os avós e os irmãos da criança recém nascida. Que emoções você expressaria da 
primeira vez que visse o novo bebê? Diga aos alunos para compartilharem suas respostas com a turma. 

Mostre que as pessoas envolvidas com o nascimento do bebê podem sentir diferentemente, embora seja o 
mesmo evento. 

O nascimento físico de um bebê é similar de certa forma ao nascimento de um novo cristão. A maioria dos 
bebês começa chorando um pouco depois do nascimento. As primeiras semanas e meses são repletos de todos 
os tipos de novas experiências, muitas das quais não tão felizes. A vida do bebê é freqüentemente cheia de choro, 
dor, frustração, sentir-se fora do lugar, muito frio, muito calor – francamente uma miséria. O bebê sofre bastante  



 

Manual do Professor - Copyright © 1995, Teen Challenge National Curriculum Committee-USA- Usado com permissão 

18 

 

 

ao se ajustar a todas mudanças na nova vida. Todas as pessoas mais velhas em volta dele chamam isso de 
“crescimento”. 

Muitas vezes os novos cristãos passam por experiências sofridas e frustrantes da mesma forma, tentando ajustar-
se à nova vida de cristãos. Certamente não é repleta de alegria constante. Hoje em nosso período de aula nós 
iremos dar uma olhada de perto em como nossas emoções estão envolvidas no tornar-nos cristãos, e que lugar 
elas devem ter em nossa nova vida. 

6.  Revisão da Entrega da Mente e da Vontade  (3-5 minutos) 
A maioria dos alunos vai ter dificuldade de lembrar as questões-chave que você apresentou sobre essas três áreas 
de entrega. Para as próximas duas ou três sessões de aula, tome alguns minutos para revisar as duas áreas da 
entrega apresentadas na última sessão de aula - entrega da mente e entrega da vontade. Diga aos alunos para 
explicarem o que está envolvido em cada área. Use isto como transição para a terceira área da entrega que iremos 
alcançar hoje – a entrega das nossas emoções. 

 7.  Introdução Ao Comprometimento Das Suas Emoções  (3-5 minutos) 
A atividade de aquecimento para a lição deve dirigir as suas atenções às emoções. Aqui estão diversas perguntas 
que nós esperamos responder nesta aula. (Não tente respondê-las neste momento. Compartilhe-as com a turma 
para dar a eles uma idéia de algumas questões de que trataremos a respeito hoje.) 

• Que lugar as nossas emoções têm na experiência de nos tornarmos cristãos? 

• Quão importantes são as nossas emoções? 

• Eu deveria me sentir diferente após tornar-me cristão? 

• Eu deveria sentir Deus em minha vida depois de me tornar cristão? 

8.  Como os seus sentimentos estão envolvidos quando você se torna um cristão?  

     (5-10 minutos) 
Faça referência à ilustração usada na atividade de aquecimento para a lição sobre como as pessoas respondem 
diferentemente com as emoções à mesma situação. Isto também é verdadeiro quando as pessoas tomam a 
decisão de se tornarem cristãs.  

Use a história de Sônia, dada no manual do aluno nas páginas 8 e 9. Assegure-se de discutir as promessas mal 
orientadas dadas por alguns cristãos - “Você vai sentir amor, gozo e paz de Deus tão logo se torne cristão”. Isto 
simplesmente não está baseado nas Escrituras. Muitos cristãos realmente experimentam tais emoções positivas 
quando entregam suas vidas a Cristo. Isto é ótimo. Mas não há nenhuma garantia dada nas Escrituras de que nós 
vamos nos “sentir salvos” tão logo terminemos uma oração comprometendo nossas vidas a Cristo. 

Enfatize que bem como um recém nascido passa por muitos ajustamentos difíceis nos dias e semanas após o seu 
nascimento, assim os novos cristãos vão freqüentemente passar por dificuldades de ajustamento. Eles devem 
esperar que o Espírito Santo lhes convença do pecado, que freqüentemente resulta em sentimento de culpa. 
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9. Espere que os seus sentimentos mudem. (3-5 minutos) 
Este ponto é abordado nas páginas 8 e 9 do manual do aluno. Explique o quanto é normal passar por altos e 
baixos emocionais. Isto com certeza continuará após a pessoa ter-se tornado cristã. Se eles experimentaram 
imensa elevação emocional quando se tornaram cristãos, eles devem ser gratos por isto, mas não devem perder a 
esperança quando esses sentimentos se forem. 

Se a pessoa não experimentou nenhuma mudança emocional quando se tornou cristã, ela deve procurar a 
presença de Deus na sua vida para levar-lhe a mudanças positivas. 

Não importam quais foram suas respostas emocionais quando eles oraram para tornarem-se cristãos, eles devem 
saber que Deus quer trazer amor, paz e alegria às suas vidas. Essas respostas emocionais não são a principal coisa 
a se buscar no seu relacionamento com Deus. Elas estão nos benefícios que acompanham o desenvolvimento de 
um genuíno relacionamento com Jesus. Nós iremos comentar esta questão no capítulo 3, “Meu Relacionamento 
Pessoal Com Jesus Cristo”. 

10.  Os seus sentimentos devem estar em terceiro lugar quando você se torna um 

cristão.  (5-15 minutos)  
Para mostrar o lugar que as nossas emoções têm ao nos tornarmos cristãos, volte às duas questões abordadas na 
última lição. A primeira e mais importante é ter um entendimento claro do que a Bíblia diz a respeito de tornar-se 
cristão. Em segundo lugar, você precisa tomar uma decisão clara – uma entrega da sua vontade. Deus vai lhe dar 
a fé – o poder – de manter a sua decisão. Nós também precisamos comprometer as nossas emoções a Cristo, 
reconhecendo que Ele é agora o verdadeiro Senhor das nossas vidas.  

Na página 9 do manual do aluno você encontra uma ilustração de uma casa mostrando o relacionamento entre 
esses três aspectos. Aqui está uma explicação mais detalhada dessa ilustração.  

Como você se sente quando se torna um cristão não é tão importante quanto ao entendimento e à obediência às 
verdades da Bíblia, que lhe dizem como se tornar um cristão.  

Construindo Sua Casa 
(Se possível, apresente essa ilustração com fotos de uma casa. Mostre-a nos diferentes estágios de construção que 
correspondem a essa ilustração.)  

A Planta: Se você quer construir uma nova casa, você tem que ter um conjunto de plantas da casa antes de 
começar a construí-la. É muito importante seguir a planta ao construir a casa. Se você nunca construiu uma casa, 
você vai precisar da ajuda de alguém que saiba como construir casas.  

O Alicerce: Quando você for construir a sua casa, a primeira coisa que vai ter que fazer é cavar no terreno e 
colocar um sólido alicerce. Esse alicerce precisa ser forte o suficiente para suportar a construção por muitos anos.  

A Casa: Quando o alicerce estiver colocado, então você poderá começar a construir a casa. Você não usa apenas 
coisas velhas para construí-la. Você usa os melhores materiais que conseguir, e os mais apropriados. Você usa os 
materiais descritos na planta. Pode levar algum tempo para construir a casa. As paredes têm de ser levantadas, 
posto o telhado, as janelas e portas instaladas.  
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O Aquecimento: Após a casa ter sido construída, então é colocada a lareira e o calor preenche a casa. Seria 
tolice acender a lareira antes de a casa estar completada. Quando a lareira está funcionando corretamente, o calor 
preenche a casa e a torna um lugar agradável de se viver.  

O aquecimento não deixa a casa forte. Se a casa está construída apropriadamente, ela vai permanecer forte e 
segura, quer o aquecimento esteja funcionando ou não. 

Aplicação Da Ilustração 
Tornar-se cristão pode ser comparado a construir uma casa. Se você quer se tornar um cristão bem sucedido, 
você vai precisar da ajuda do Espírito Santo para tal. Ele tem muita experiência em ajudar as pessoas a 
“construírem as suas casas” (suas vidas cristãs).  

O Alicerce: Se você quer se tornar um cristão, você precisa primeiro colocar um alicerce firme. Esta parte da 
casa pode ser comparada ao entendimento e obediência às verdades da Bíblia que lhe dizem como se tornar um 
cristão. Essas verdades fornecem um alicerce sólido para se construir a sua vida cristã. Jesus prometeu que essas 
verdades nunca mudariam. Veja Mateus 5.18. Algumas pessoas pensam que o alicerce de suas vidas cristãs pode 
ser os seus sentimentos. Os seus sentimentos não servem para o alicerce da sua transformação em um cristão. Se 
você constrói a sua vida cristã em um “alicerce” de sentimentos, a força e a estabilidade da sua vida espiritual vão 
mudar a cada dia. Nos dias em que você sentir-se bem, você vai se sentir como um cristão forte. Mas quando os 
bons sentimentos acabarem, a sua casa vai ficar balançando e poderá cair e ser destruída.  

O único alicerce firme é o que Deus nos dá – Sua Palavra, a Bíblia.  

O Prédio: Você constrói a sua vida cristã com fé. Fé é o poder que Deus lhe dá para construir sobre o sólido 
alicerce da Palavra de Deus. Você não pode tornar-se um cristão bem-sucedido por si mesmo. Você precisa da 
ajuda do Espírito Santo, o seu Líder e Ensinador. Ele fornece os materiais de que você precisa e lhe ensina a 
como construir a sua vida cristã. Algumas pessoas tornam-se cristãs e “colocam o alicerce apropriado”. Elas 
seguem as verdades da Bíblia é tornam-se cristãs. Contudo, elas cometem o erro de tentar construir e sustentar 
suas vidas cristãs sobre os sentimentos. Os seus sentimentos não “levantam paredes firmes” ou um “telhado 
forte,” nem colocam “boas janelas ou portas.” Os sentimentos não são os “materiais” que a planta especifica.  

Se você quer construir uma vida cristã forte, você precisa seguir a planta de Deus – ela é encontrada na Bíblia. 
Você precisa usar os “materiais” que Ele lhe manda usar e você precisa construir a casa da maneira que Ele diz. 
Ele precisa estar no comando. Se você usar os seus sentimentos como “materiais” com que construir a sua casa, 
ela poderá se tornar um lugar perigoso para se viver. Em alguns dias as paredes estarão firmes; noutros, elas 
poderão cair. O seu crescimento cristão diário precisa ser construído – não com seus próprios esforço e poder – 
mas com o poder e a ajuda do Espírito Santo.  

O Aquecimento: Os seus sentimentos vêm em terceiro lugar. Os seus sentimentos podem ser comparados ao 
aquecimento que preenche a casa. Os seus sentimentos são o que torna a sua vida cristã um pouco mais 
agradável. Se você entender o lugar correto que os sentimentos têm na vida cristã, você vai permanecer seguro 
como cristão, quer os seus sentimentos mudem ou vão.  

Uma casa sempre será uma casa, tendo aquecimento ou não. É a mesma coisa com o ser cristão. Você é um 
cristão porque você colocou um alicerce apropriado e construiu a sua “casa” com a ajuda e os materiais que Deus 
lhe deu. Se os bons sentimentos se vão, se você não se sente como sendo um cristão, se você não sente Deus 
todo o tempo, tudo bem. A “casa” ainda permanece firme.  
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11.  Que sentimentos estão envolvidos quando você se torna um cristão?  (5-10 min)  
Diga para os seus alunos usarem as suas respostas à Prova 2, Parte Um, ao discutir esta questão. O principal 
ponto que queremos enfatizar aqui é que há uma variedade de emoções que são apropriadas para se sentir na 
experiência de tornar-se cristão. Você pode ler as passagens listadas no Teste 2.  

12.  Experiências Pessoais De Respostas Emocionais Na Salvação  (3-5 minutos)  
Peça para diversos alunos compartilharem suas experiências de quando se tornaram cristãos. Diga a eles para 
limitarem suas descrições às emoções que eles experimentaram no momento. Eles podem usar suas respostas da 
Parte 2 do Teste 2 nesse ponto.  

13. Apresente a afirmação “Aprenda como Cristo quer que você demonstre os seus 

sentimentos a cada dia.” (3-5 minutos)  
Uma vez que a pessoa se tornou cristã, ela se depara com muitas oportunidades de expressar suas emoções. Ela 
pode aprender a submeter essa área da sua vida a Cristo, ou pode continuar a responder emocionalmente do 
modo como quiser e ignorar o que Cristo tem a dizer. Quando falamos sobre fazer um comprometimento de 
suas emoções como parte do tornar-se um cristão, nós não estamos simplesmente nos referindo a como você 
sente quando se torna um cristão. Isto envolve submeter essa área da sua vida a Cristo a cada novo dia. O seu 
comprometimento na salvação foi apenas o ponto de partida deste comprometimento.  

Ao discutir os diferentes pontos nesta parte da lição, nós queremos manter a discussão centrada naquelas 
mudanças emocionais que se relacionam com o tornar-se cristão, e manter um forte relacionamento com Cristo. 
Se você tiver tempo, você pode facilmente expandir esta discussão.  

Alguns alunos podem ter feridas emocionais do passado. Isto é especialmente verdade para aqueles que foram 
fisica ou sexualmente abusados e para aqueles que vêm de lares destruídos. Nós temos que ser cuidadosos de não 
passar a impressão de que uma discussão de 15 minutos agora vai lhes dar todas as respostas de que eles 
precisam para resolver os seus problemas. Encoraje-os a discutir com você em particular maiores dificuldades 
que tenham nesta área de suas vidas.  

14.  Submeta suas emoções à liderança de Jesus Cristo.  (3-5 minutos)  
A maioria de nós considera as nossas respostas emocionais uma parte muito particular de nossas vidas. “Quem 
você pensa que é para me dizer como eu devo sentir?” Quando nós submetemos nossas emoções a Cristo nós 
estamos dizendo: “Senhor, eu lhe dou a liberdade de me dizer como eu devo sentir e como eu devo responder 
emocionalmente. Eu quero ser eu mesmo, mas quero lhe agradar quando eu responder com minhas emoções 
nas situações da vida diária.” 

Isto não significa que Cristo vai nos fazer sentir certas emoções. Nós não nos tornamos robôs. Elas ainda são 
nossas emoções e nós somos responsáveis pela maneira com que vamos responder. Não podemos dizer: “Eu fiz 
uma entrega das minhas emoções a Cristo, por isto se eu me irar com você é porque Deus quis.” Enfatize a 
importância de aprender a como lidar com as suas emoções de uma forma madura. Nossas emoções não podem 
dirigir nossas vidas. Cristo precisa ser o Senhor dessa área das nossas vidas. Comprometer suas emoções a Deus 
não significa que você deixa de ser você mesmo. Isto normalmente significa que você tem que mudar suas 
atitudes e comportamento ao expressar suas emoções. Mostre que este vai ser um processo crescente, que pode 
tomar muitas semanas, meses e até anos.  

 

 



 

Manual do Professor - Copyright © 1995, Teen Challenge National Curriculum Committee-USA- Usado com permissão 

23 

 

 

 

15.  Aprenda a identificar corretamente seus sentimentos.  (3-5 minutos)  
Muitas pessoas têm dificuldade em controlar suas emoções. Mas se você for perguntar a tais pessoas o que elas 
estavam sentindo em dado minuto, elas podem até mesmo não saber descrever o que estavam sentindo. 
Aprender a como identificar corretamente seus sentimentos é um passo muito importante aqui. Veja as páginas 
11 e 12 do manual do aluno para informações adicionais sobre este ponto. Peça aos alunos para listarem 
diferentes emoções. Depois peça a eles para descreverem uma situação em que sentiram uma emoção em 
particular.  

O livro de John Powell, Why Am I Afraid to Tell You Who I Am?, (Por Que Eu Tenho Medo De Lhe Mostrar Quem 
Sou?) nos capítulos 3 & 4, tem algumas ótimas informações sobre sentimentos. Você pode incluir alguns desses 
comentários nesta lição. Você também pode dizer aos seus alunos para lerem esses capítulos.  

16.  Aprenda a encontrar alívio emocional através da oração.  (5-10 minutos) 
Veja a página 11 do manual do aluno para mais informações sobre este tópico. Este é um passo muito 
importante na vida de cada cristão. Se eles começarem a falar com Deus a respeito do que eles estão sentindo, 
estarão no caminho certo. Encoraje-os a ler os Salmos e ver como o rei Davi expressa os seus sentimentos a 
Deus. Se eles estiverem frustrados, encoraje-os a dizer a Deus exatamente como se sentem.  

Encoraje-os a pedir a Deus que encha as suas vidas com as respostas emocionais que Ele quer que eles tenham. 
Por exemplo, eles podem pedir a Deus que lhes ajude a sentir amor por alguém com quem estejam tendo 
dificuldades em amar. Peçam a Deus tranquilidade para substituir a preocupação e ansiedade que tão facilmente 
lhes enchem. Peçam o sentimento de tristeza para substituir a ira contra alguém que tenha errado.  

17.  Aprenda a como falar sobre os seus sentimentos aos outros. (5-10 minutos)  
A maioria de nós comunica os nossos sentimentos aos outros através de nossas reações a eles. O que nós 
queremos que eles aprendam é a como comunicar verbalmente em um tom de voz neutro o que eles estão 
sentindo. Você pode dizer para eles treinarem isto. Veja o manual do aluno na página 12 para informações 
adicionais. Discuta com os seus alunos por que é importante falar sobre os seus sentimentos com os outros. Uma 
razão seria prevenir ou acalmar uma discussão. Outra razão seria desenvolver um relacionamento mais profundo 
com um amigo ou membro da família. Enfatize a importância de aprender a como expressar seus sentimentos 
com os membros da família, especialmente com seus filhos.  

Há uma necessidade de equilíbrio aqui. Nós não devemos sair por aí “abrindo o coração pra todo mundo”. Há 
momentos em que a resposta madura é manter silêncio sobre o que estamos sentindo. Se você está sentindo-se 
um pouco triste e deprimido, não precisa sair por aí falando pra todo mundo o seu problema. Entretanto, se 
você não é capaz de vencer isso sozinho, será bastante útil conversar em particular a respeito com um amigo ou 
membro da família.  

18.  Aprenda a ser mais expressivo emocionalmente.  (3-5 minutos)  
O principal ponto que queremos comunicar aqui é que Deus quer que você aproveite por completo todas as 
emoções que Ele criou em você. Como cristão você tem um grande potencial de experimentar profundos níveis 
de paz, alegria e amor com a ajuda de Cristo. Veja a página 13 do manual do aluno para mais informações a 
respeito.  
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19.  Cuidado com os cristãos “adeptos da emoção”. (3-5 minutos) 
Há um verdadeiro problema com os ensinos que os cristãos recebem hoje. Ênfase demasiada é dada aos 
“sentimentos bons que Deus vai lhe dar”. Lhes prometem amor, alegria e paz em abundância. Se você não está 
experimentando estes sentimentos, então Satanás está lhes roubando de você, dizem eles. Encoraje os seus 
alunos a examinar cuidadosamente o que a Bíblia diz, não só um ou dois versículos aqui ou ali na Bíblia. Veja a 
página 14 do manual do aluno para mais informações.  

Deus não prometeu “altas emoções” para os cristãos. Ele prometeu estar o tempo todo com você. E Ele vai lhe 
ajudar nas horas difíceis. Encoraje-os a esperar as boas emoções virem e irem. Esta é uma parte normal da vida.  

20.  Aplicação Pessoal (5 minutos) 
Não se utilize das emoções para demonstrar sua conversão, mas procure focar sua vida cristã na aplicação 
pessoal da palavra de Deus. A seguir estão diversas ferramentas que podem lhe ajudar a trazer crescimento nesta 
área da sua vida.  

A. Ore pelas suas emoções.  
Confesse suas emoções a Deus em oração. Mencione especialmente a Deus como exatamente você se sente a 
respeito das difíceis situações que você está enfrentando. Também conte a Ele como você se sente a respeito das 
boas experiências que você teve hoje. Na verdade, você pode tomar tempo para falar com Deus bem no meio de 
uma situação difícil. Contar a Deus exatamente como você se sente pode diminuir a tensão que pode estar 
crescendo dentro de você.  

B. Diário ou relatório das suas emoções  
Mantenha um diário ou relatório das suas emoções por pelo menos uma semana. Tente descrever precisamente 
os seus sentimentos em algumas das diferentes situações por que você passou durante o dia. Você pode avaliar a 
si mesmo respondendo a esta pergunta: “Eu respondi com a emoção que foi agradável a Deus? E a forma com 
que expressei essa emoção - foi agradável a Deus”? 

C. Estudo bíblico sobre emoções 
Faça um estudo bíblico para descobrir quais a Bíblia diz serem as melhores formas de expressar as suas emoções. 
Procure formas práticas de como usar os seus sentimentos da maneira que Deus quer. 

D. Auxílio com um amigo ou parente 
Faça um propósito com seu cônjuge ou um amigo(a) para compararem os seus sentimentos que um observar no 
outro. Esse retorno vai dar a você uma oportunidade de aprender a como identificar corretamente as expressões 
emocionais dos outros. Isto também lhe dará uma oportunidade de ser honesto sobre os seus próprios 
sentimentos com alguém em quem você confia. Se isto é muito ameaçador para fazer verbalmente, frente a 
frente, você pode escrever suas avaliações e dar à outra pessoa para ler. 

E. Estudo De Caso 
Avalie o seguinte estudo de caso e determine qual você acha que seria a melhor forma de ajudar essa pessoa a ter 
um melhor entendimento de como Deus quer que ela expresse suas emoções e o quanto Deus quer que dependa 
delas. 
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Estudo De Caso: Eduardo tomou uma decisão pública por Cristo e pediu que Jesus se tornasse o Senhor de 
sua vida há apenas 6 dias. Os primeiros dois dias foram fantásticos para ele. A alegria e a paz que inundaram a 
sua vida eram óbvias para todos os que entravam em contato com ele. 

Mas ontem o mundo de Eduardo desabou. Ele ficou sabendo que a sua esposa estava planejando deixá-lo. Ela 
diz que não o ama mais. A alegria e a paz de alguns dias atrás se acabaram completamente. Eduardo está 
completamente abatido e desesperado. Ele desabafa com você: “Se Deus realmente me amasse Ele não deixaria 
isto acontecer comigo. Se isto é o que é ser cristão, eu não quero isto para mim”. 

O que você diria para Eduardo? Que versículos bíblicos você poderia usar para ajudar Eduardo a ver o que Deus 
está fazendo na sua vida? Como você tentaria convencê-lo de que ele ainda é um crente e de que Deus realmente 
o ama? Que conselho você daria a ele sobre o lugar que as nossas emoções devem ter em sua vida cristã? 

21.  Tarefas 
A. No término do período de aula, aplique um teste oral sobre as 8 verdades que você precisa 

conhecer e crer para ser um cristão. Veja a página 5 do manual do aluno. 

B. Corrija o Teste 2, “Minhas Emoções.” 

C. Tome tempo para explicar brevemente o Teste 5, “Escreva a sua história.” Eles têm bem pouco 
tempo para trabalhar nesto Teste e precisam começar isto logo. Assegure-se de que eles 
escrevam uma história, não simplesmente um relatório contendo informações. 

22.  Fonte Extra De Material  
Nas próximas duas páginas estão duas questões a respeito de emoções. 

“Pode-se realmente aprender a sentir a presença de Deus?” 

“Como lidar com o sentimento sobre a velha vida de pecado?” 

Se você tiver tempo, você pode abordar estas duas questões em um dos períodos de aula. 

23.  Minha avaliação e idéias para os próximos ensinos desta lição. 
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Notas Para O Professor 

Pode-se realmente aprender a sentir a presença de Deus?  

Muitas vezes os novos corvertidos ficam confusos com a forma que os cristãos mais antigos falam dos seus 
relacionamentos com Deus. Eles vão à igreja e ouvem o pastor dizer: “Quantos estão sentindo a presença de 
Deus nesta manhã? Oh glória a Deus!” Os novos cristãos olham em redor, imaginando o que deveriam estar 
sentindo. 

Encoraje-os a serem muito cautelosos a respeito desse tipo de comentários. Ensine-os a permanecer nas 
promessas de Deus contidas na Bíblia. Deus prometeu estar conosco quando nos reuníssemos para adorá-Lo. 
Ele está presente quer você sinta ou não. O sentimento não é absolutamente importante, o que realmente 
importa é o fato de que Deus está presente.  

Mostre que algumas pessoas ficam facilmente envolvidas emocionalmente com uma multidão. A palavra técnica 
é “psicologia de massas”, ou “emoção de massas”. Alguns oradores são muito eficientes em mexer com as 
emoções das multidões. Explique que não se deve interpretar isso como “sentir a presença de Deus”. 

Outra ilustração pode ajudar a esclarecer esta questão. Quando você está em casa com a sua família você “sente” 
a presença de outro membro da família? Digamos que você esteja sentado na sala-de-estar, e alguém entra na 
sala. Você sabe que eles estão presentes porque você os vê ou escuta. Você sente uma onda de emoções só 
porque eles entraram na sala? Às vezes você pode sentir. Se você está tentando dar uma descansada e eles entram 
fazendo todo o tipo de barulho você pode sentir imediatamente a ira crescendo dentro de você. Ou se você é um 
adolescente, e a sua namorada ou namorado entra, você pode imediatamente sentir emoções amorosas crescendo 
dentro de si. 

Mas pare e pense sobre todos os diferentes eventos que tomaram lugar hoje: a maioria deles foi normal. Você 
sentiu uma grande mudança emocional dentro de si toda vez em que alguém entrou ou saiu da sala em que você 
estava? Provavelmente não. Tudo bem.  

Então não se surpreenda se você não sente a presença de Deus todas as vezes que você vai à igreja. Muitas vezes 
você pode fazer coisas que vão facilitar sentir a presença de Deus. Orar, pensar sobre Ele, ler a Bíblia, são alguns 
comportamentos que podem lhe ajudar a colocar toda sua atenção n’Ele e se conscientizar da Sua presença.  

Como lidar com os sentimentos sobre a sua velha vida de pecado? 

Satanás freqüentemente tenta desencorajar os novos cristãos acusando-os. Ele vai lhe incitar a lembrar fracassos 
antigos ou recentes e dizer, “Na realidade você pecou. Você realmente deve sentir culpa pelas terríveis coisas que 
fez. E você sabe como Deus é santo e perfeito. Mas veja os seus pecados. Como são maus e perversos esses 
pecados. Você nunca vai alcançar a perfeição de Deus.”  
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Esta condenação de Satanás pode facilmente desencorajar um novo cristão e fazê-lo sentir vontade de desistir de 
Deus. Encoraje-os a confiar nas promessas de Deus, especialmente 1 João 1.9. Quando você confessa os seus 
pecados, Deus realmente os perdoa. Você não precisa continuar confessando esse mesmo pecado a cada dia. Se 
você foi sincero quando você confessou esse pecado da primeira vez, isto é tudo o que você tem que fazer. Deus 
vai manter a promessa de lhe perdoar. Satanás vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para desanimar você. 
“Se Deus perdoou você, por que você ainda sente culpa por causa daquele pecado? Com certeza você sente a 
vergonha e culpa daquele terrível pecado!” Diga aos alunos para concordarem com Satanás que eles realmente 
cometeram aquele pecado. Mas também os incentive a dizer a Satanás que Deus perdoou aqueles pecados e que 
eles agora gozam a paz de saber que Deus ainda os ama. Agora eles devem dirigir suas atenções a Deus e pedir a 
Ele o Seu amor e perdão. Use isto como uma oportunidade de pedir a Deus que lhes ajude a ser fortes e não 
falhar naquele pecado novamente. Mas mesmo que eles não saibam Deus vai lhes perdoar se eles confessarem 
com um coração sincero. Algumas das suas feridas emocionais do passado requerem a ajuda de um conselheiro 
cristão. Encoraje aqueles com problemas sérios no passado a procurar a ajuda de um conselheiro. 
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Lição 3:  Evidências: A Bíblia; O Espírito 
Santo 

1.  Verdade Bíblica  
Eu preciso aprender a ouvir o Espírito Santo quando ele fala comigo.  

2. Versículo  Chave  

Romanos 8.9 Nova Tradução na Linguagem de Hoje 

Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o 
Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente e vocês. 
Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. 

3. Material de Referência do Aluno 
As páginas 14-19 do manual do aluno se referem a esta lição. O Teste 6, “Procurando Evidências,” no Caderno 
de Estudo, vai ser usada nesta lição. 

4. Informação Avançada Para O Planejamento Do Professor*  
Por favor revise os pontos 4-8 abaixo diversos dias antes de ensinar esta lição. Você precisa tomar diversas 
decisões-chave neste ponto, que vão afetar diretamente a forma com que você planeja esta lição.  

*4. Opção De Duas Sessões De Aula  
Se o seu horário permitir, você pode dividir esta lição e ensinar em duas aulas. A primeira lição cobriria a 
evidência que a Bíblia tem a mostrar que alguém é cristão. Aqui está outra verdade bíblica sugerida e outro 
versículo-chave que pode ser usado com a lição bíblica sobre evidência. Verdade Bíblica: Eu preciso aprender a 
usar a Bíblia como um instrumento para coletar evidências que mostrem que eu sou um cristão. Versículo-Chave: 
2 Timóteo 2.15.  

*5. Evidência Da Bíblia E Do Espírito Santo 
O seguinte plano de aula e sugestões de tempo destina-se ao ensino desta lição em um único período de aula.  

*6. Duas Abordagens Para Explanar A Evidência Bíblica  
A primeira metade da lição foca a evidência bíblica. Há duas formas de abordar esta lição, dependendo da 
maturidade espiritual dos seus alunos.  

A. A forma mais simples é ver a Bíblia como um livro-fonte que dá-nos informações sobre se a pessoa é ou 
não cristã. Tome tempo discutindo esses versículos, e explique como nós podemos saber se esses 
versículos são verdade em nossas vidas.  
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B. Uma abordagem mais desafiadora é explorar como nós podemos usar a Bíblia como uma ferramenta 
para colher evidências que mostrem se a pessoa é cristã. Foque a discussão na necessidade de estudar 
corretamente a Bíblia. Explore como nós podemos corretamente interpretar e aplicar as promessas de 
Deus às nossas vidas e ver resultados.  

*7. Avalie o conhecimento dos alunos sobre o Espírito Santo.  
Antes de começar a ensinar a segunda metade desta lição, que trata da evidência do Espírito Santo, você precisa 
avaliar cuidadosamente o quanto os seus alunos conhecem sobre o Espírito Santo. Se for possível, determine isto 
antes de a aula começar.  

Assegure-se de que seus alunos entedem o Espírito Santo como uma pessoa, não um “fantasma”. Ele é Deus, 
igual a Deus Pai e Deus Filho. Os seus alunos precisam ter um entendimento básico de o que o Espírito Santo 
faz hoje e qual o seu ministério. Se nada mais for feito hoje, nós queremos que os alunos entendam essas 
verdades básicas a respeito do Espírito Santo. O ministério e os dons do Espírito Santo são discutidos com mais 
detalhes no curso dos Estudos Em Grupo Para Novos Cristãos intitulado Sucesso na Vida Cristã.  

*8. A sua evidência é convincente aos não-crentes?  
Ao preparar esta lição, nós também precisamos cuidadosamente reconhecer a atitude dos céticos em relação a 
Deus e aos cristãos. Nós podemos apresentar evidências que mesmo um cético possa ver que há um valor real? 
Se não podemos, então talvez nós não sabemos apresentar adequadamente o nosso caso. É verdade que o 
Espírito tem que operar em tornar essas verdades reais a cada pessoa, mas nós também precisamos fazer a nossa 
parte de preparar cuidadosamente evidências sólidas para corroborar com o nosso ponto de vista.  

9. Aquecimento Para A Lição (5 minutos) 
 

A. Caso De Um Julgamento 
Peça aos seus alunos para usarem a imaginação quando você descrever a seguinte ilustração. “Imaginem um 
tribunal. Uma audiência está acontecendo e os advogados estão tentando defender suas posições no caso com as 
evidências que eles usam. O que é evidência?” Permita que os alunos dêem respostas. Você pode mostrar a 
diferença entre evidência, boato - informação de segunda-mão, e prova. Evidência ajuda o júri a tomar uma 
decisão. A evidência é digna de confiança? Prova de algo requer evidência que seja tão clara que não deixe 
dúvidas sobre a sua veracidade.  

A seguir diga aos alunos: Quando uma pessoa se torna cristã, ela tem evidências convincentes à disposição. Essa 
evidência mostra claramente que essa pessoa é cristã. Se você estivesse num julgamento, você poderia provar que 
é cristão? Que evidência você apresentaria para provar o seu caso? 

Se os seus alunos responderem esta pergunta aceite suas respostas, mas não entre em nenhuma extensa discussão 
neste momento. Se os alunos não quiserem responder verbalmente esta pergunta, simplesmente diga: “Nós 
iremos olhar hoje algumas evidências que podem ser usadas para mostrar que uma pessoa é cristã”.  
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10. Atividade de Grupo: Procurando Evidências (15-25 minutos)  
 

A. Atividade De Estudo Bíblico Em Pequenos Grupos (7-12 minutos) 
Divida a turma em dois grupos e dê para o Grupo A a atividade relacionada à evidência bíblica. Ao Grupo B dê a 
atividade sobre como o Espírito Santo fornece àquela pessoa evidência de que ela é cristã. Se você tiver uma 
turma grande, você poderá dividi-la em vários grupos.  

Diga para cada grupo procurar os versículos relacionados no manual do aluno que se relacionam à sua atividade. 
Dê a eles versículos adicionais que você ache que vão ajudá-los. Dê a cada grupo uma grande folha de papel e um 
pincel atômico. Eles deverão escrever os seus relatórios nesse papel.  

A.  O Grupo A deve responder esta pergunta: Que evidências a Bíblia dá para me dizer que eu sou um 
cristão? (Use os versículos contidos no manual do aluno nas páginas 15-16).  

B.  O Grupo B deve responder esta pergunta: Que evidências o Espírito Santo me dá pra mostrar claramente 
que eu sou um cristão? (Use os versículos contidos no manual do aluno nas páginas 16-19). 

B. Relatórios Para A Turma (5-10 minutos) 
Diga para o Grupo A relatar os seus achados à turma toda. Então comece a discussão de aula sobre esse assunto. 
Comente com os membros do grupo que trabalharam nessa atividade o que acharam, quais suas conclusões e 
verdades aprendidas. Você também pode dizer à turma que compartilhe as suas respostas à questão 2 do Teste 6. 
Essa questão pede a eles que façam uma lista de dois versículos que lhes ajudaram a entender os passos básicos 
sobre como tornar-se cristão.  

Diga ao Grupo B para relatar os seus achados mais tarde na sessão de aula quando você começar a falar sobre o 
Espírito Santo. Veja a atividade nº 16 neste plano de aula.  

11.  Revise as 3 áreas de entrega. (5 minutos) 
Após o grupo A ter feito a sua apresentação, e você ter discutido os seus achados, use esta oportunidade para 
revisar as três áreas básicas de entrega discutidas nas aulas anteriores. Mostre o estreito relacionamento entre 
evidência bíblica e fazer um comprometimento da sua mente na questão de se tornar cristão. Você pode usar o 
estudo de caso a seguir para ajudar os alunos a meditarem nas três entregas. 

Estudo De Caso: “O Novo Crente Impulsivo” 
Há poucos dias, Pedro ouviu pela primeira vez o plano da salvação apresentado a ele. Ele nunca tinha falado com 
um cristão genuíno a respeito disto, portanto isto era novidade para ele. Ele gostou do que ouviu, e decidiu 
tornar-se cristão. Esta era uma característica de Pedro - ele freqüentemente tomava decisões rápidas. 

Faz quatro dias desde que Pedro orou aceitando Jesus. Desde então ele tem experimentado mais do que os seus 
problemas e dificuldades normais. “Eu pensei que Deus iria melhorar a minha vida. Parece que todo esse 
negócio de Evangelho não é mais do que uma grande ‘furada’. Se ser cristão realmente valesse a pena, as coisas 
deveriam estar indo bem melhor para mim.” 
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Questões Para Discussão 
(1) Use as três áreas de entrega que discutimos nas duas últimas sessões de aula e avalie a decisão de Pedro 

de tornar-se cristão. 

(2) Que impacto o estilo impulsivo de Pedro em tomar decisões teve na entrega da mente em tornar-se um 
cristão? 

(3) Que conselho você daria a Pedro para ajudá-lo agora? 

12.  Aprenda como estudar a Bíblia. (5-15 minutos) 
Alerte-os sobre o perigo de se tomar versículos fora de contexto. Explique o que isto significa e exemplifique. 
Veja a página 15 do manual do aluno para informações adicionais.  

Ao concluir esta parte da lição, mostre a importância de se estudar a Bíblia para aprender o que Deus tem a dizer 
sobre o nosso relacionamento com Ele e Seus filhos. Deus forneceu evidências para nós. Agora depende de nós 
encontrar essas evidências e aplicá-las às nossas vidas.  

13.  Você precisa obedecer aos ensinos da Bíblia. (3-5 minutos)  
Nós precisamos esclarecer que a Bíblia fornece mais evidências do que simplesmente mostrar as verdades para 
alguém se converter. O subponto 2 da página 15 no manual do aluno mostra que quando alguém se torna cristão 
precisa obedecer aos ensinos da Bíblia. Conforme você obedece esses ensinos, você vai coletar para si mesmo 
evidências pessoais adicionais que mostrem que a Bíblia é realmente a Palavra de Deus. A maioria de nós não 
consegue obedecer consistentemente esses ensinos com nossas próprias forças. Nós precisamos da ajuda de 
Deus para tanto. 

Incentive os alunos a encontrar versículos que tratem a respeito das áreas de suas vidas em que eles querem 
crescer. Diga a eles para fixarem metas a alcançar com a ajuda de Deus. Esses sucessos vão fornecer informações 
básicas para um testemunho pessoal de como a Palavra de Deus é verdade. Diga a eles para compartilharem 
esses exemplos quando eles estiverem testemunhando em uma igreja ou testemunhando a não-crentes.  

14.  As verdades da Bíblia não mudaram.  (3-10 minutos) 
A Bíblia fornece evidências tremendas de que é altamente confiável. Veja as páginas 14-16 do manual do aluno 
para informações adicionais a respeito. Esta questão está abordada com mais detalhes no curso dos Estudos em 
Grupo Para Novos Cristãos intitulado Introdução À Bíblia, o próximo curso que você estará ensinando nesta 
série, se você está seguindo a seqüência de ensino sugerida. 

15.  Relatório Do Grupo B Sobre O Espírito Santo (5-10 minutos) 
Apresente brevemente a segunda metade da lição, mostrando que o Espírito Santo também está disponível para 
fornecer evidências de que a pessoa é cristã. Diga ao Grupo B para apresentar seus achados à turma toda. Veja a 
Atividade nº 10 no plano de aula para detalhes a respeito. 

Após os alunos terem completado a sua apresentação, entre numa discussão dos principais pontos abordados no 
manual do aluno nas páginas 16-19. Se o grupo fez um bom trabalho em alcançar algumas dessas questões, então 
prossiga até aquelas que você deseja discutir mais detalhadamente.  
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16.  O Espírito Santo habitará na sua vida.  (5 minutos) 
Esta questão está discutida nas páginas 16 e 17 do manual do aluno. Para benefício da turma toda você poderá ler 
e discutir alguns dos versículos listados sobre este tópico. Esclareça quando o Espírito Santo vem e habita dentro 
da pessoa - no momento da salvação. Onde Ele vive? O Espírito Santo vive no nosso espírito. Explique onde o 
seu espírito está. (Faça isto descontraidamente) Use esta última questão para levar à discussão do próximo ponto 
principal, “ Por que o Espírito Santo habita dentro de você após sua conversão”.  

18.  O Espírito Santo será o seu Mestre.  (5-10 minutos) 
Discuta brevemente as responsabilidades do Espírito Santo na vida do cristão. Nós mencionamos no início deste 
plano de aula a necessidade de sermos sensíveis aos nossos alunos e determinar qual é entendimento deles a 
respeito do Espírito Santo. Se os seus alunos têm pouco ou nenhum entendimento sobre estas questões, 
assegure-se de tomar tempo para explicar rapidamente quem o Espírito Santo é. Assegure-se de que os seus 
alunos entendam que Ele é Deus.  

Você pode discutir mais detalhadamente a resposta a esta pergunta: “Como o Espírito Santo ensina você?” 
Escreva as respostas deles no quadro-negro ou no retroprojetor. Ele não nos passa sermões, nem nos manda 
telegramas. Ele freqüentemente usa a Bíblia e as pessoas ao nosso redor, e permanece pronto para nos guiar à 
verdade com Sua “voz mansa e suave”.  

19.  Como o Espírito Santo fala conosco?  (5-10 minutos) 
Diga aos alunos para discutirem suas idéias de como eles podem escutar o Espírito Santo e como eles sabem 
quando Ele está falando com eles. Você pode escrever a seguinte pergunta no quadro-negro ou no retroprojetor 
e anotar as suas idéias: “Como o Espírito Santo fala com você?” Você pode discutir as suas respostas às questões 
4 e 5 do Teste 6 neste ponto.  

Leve em consideração as diferenças nas respostas dos alunos. Enfatize que o Espírito Santo testifica com o 
nosso espírito que somos filhos de Deus. Raramente os cristãos de fato ouvem o Espírito Santo falar com eles 
em alta voz, da forma como as pessoas se comunicam. O Espírito Santo fala conosco através do nosso espírito; 
esta comunicação é uma questão interna. Você pode discutir esta questão com outros membros da liderança no 
seu ministério ou com o seu pastor para obter outras idéias sobre como o Espírito Santo fala com eles.  

Muitas vezes os novos cristãos vão ter dúvidas sobre se são ou não cristãos verdadeiros. Pensamentos virão às 
suas mentes. Você pode discutir essas questões agora se você tiver tempo. Caso contrário, mencione rapidamente 
este assunto e explique que nós abordaremos isto mais tarde no capítulo quatro deste curso, quando falarmos 
sobre as dúvidas.  

(1) Como eu sei se o Espírito Santo está falando ou se é apenas os meu pensamento?  

(2) Há algum método comprovado para saber quando o Espírito Santo está falando, em contraste com 
outros pensamentos que vêm à minha mente que não são do Espírito Santo?  

(3) Como eu posso saber quando Satanás está colocando pensamentos em minha mente? (Lembre-se, 
Satanás virá fingindo ser um anjo de luz).  
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Ao discutir estas perguntas, nós precisamos ajudá-los a entender que ouvir Deus é uma área onde há muitas 
oportunidades de crescimento nos próximos anos. Veja a página 19 no manual do aluno para informações 
adicionais sobre cinco idéias, que podem ser usadas para determinar se é o Espírito Santo quem está falando com 
você.  

Enfatize a necessidade de encontrar equilíbrio em escutar os nossos pensamentos e olhar outras áreas da nossa 
vida cristã. Nós temos a Bíblia, uma mensagem clara de Deus que não é afetada pela nossa habilidade de ouvir os 
nossos pensamentos. Nós podemos ler a Bíblia e ter certeza de que ela é a Palavra de Deus.  

20. Tornando-se Mais Sensível À Voz Do Espírito Santo (5-10 minutos)  
Se você tiver tempo, e os alunos forem maduros o suficiente para se beneficiarem da discussão, fale sobre como 
você pode se tornar mais sensível à voz do Espírito Santo. Assegure-se de que eles entendam por que o Espírito 
Santo fala conosco.  

Muitas vezes o Espírito Santo fala conosco através da nossa consciência. Você poderá discutir o que é a nossa 
consciência e como o pecado a afeta. Mostre a necessidade de nós como filhos de Deus aprendermos a ser 
sensíveis à nossa consciência.  

21.  Aplicação Pessoal 
Diversas atividades de aplicação pessoal estão listadas a seguir. Escolha uma ou mais, que você ache que poderia 
ser útil para os seus alunos.  

A. Escreva um parágrafo sobre o Espírito Santo (5-10 minutos) 
Diga aos alunos para escreverem um parágrafo, descrevendo os seus relacionamentos pessoais com o Espírito 
Santo. Diga para pensarem a respeito e responderem estas perguntas conforme eles escrevem. 

(1) O Espírito Santo tem falado comigo ou não?  

(2) O Espírito Santo tem me ensinado algo? Se sim, cite um exemplo. Também escreva áreas de sua vida em 
que você quer que Ele lhe ensine algo.  

(3) Como eu posso ouvir o Espírito Santo mais de perto?  

B. Estudo De Caso Sobre O Novo Cristão (5-10 minutos) 
Apresente o seguinte estudo de caso e diga aos alunos para escreverem suas respostas no papel.  

Um novo amigo seu recentemente tem demonstrado grande interesse em se tornar cristão. Essa pessoa tem 
orado com você, pedindo que Jesus venha à sua vida e lhe salve. O seu amigo tem passado por muitos 
problemas difíceis nos últimos dias. “Eu acho que eu não sou um cristão”, ele lhe diz, “porque se eu fosse, eu 
acho que Deus não me deixaria passar por todos estes problemas”. Você encorajaria o seu amigo que não está 
mais seguro sobre se é cristão? Após os alunos terem escrito as suas respostas, você pode separar um tempo para 
discutir algumas das suas respostas com a turma toda. 
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C. Diário De Evidências Pessoais Sobre Ser Um Cristão (5 minutos) 
Desafie os alunos a testarem as promessas de Deus e ver se elas funcionam nas suas vidas. Diga pra eles 
manterem um diário ou relatório das coisas que Deus tem feito por eles. Eles deverão escrever exemplos de onde 
eles têm visto Deus manter Suas promessas com eles. Você pode dizer para eles tomarem tempo agora para 
escrever seus primeiros relatos nos seus diários ou relatórios.  

D. Lista De Problemas Correntes (5 minutos)  
Esta atividade de aplicação pessoal trata do aprendizado de depender mais do Espírito Santo em nossas 
atividades diárias. Diga para fazerem uma lista dos problemas que eles estão enfrentando nesta semana, 
especialmente aqueles problemas que eles não podem resolver com suas próprias sabedoria e forças. Diga para 
procurarem versículos que se relacionem com esses problemas, buscando orar para o Espírito Santo dar-lhes 
sabedoria para saber por onde começar a enfrentar cada problema. 

22.  Tarefas  
1. No fim do período de aula, aplique um teste sobre Romanos 8.16.  

2. Corrija o Teste 3, “Fazendo Um Compromisso Com Cristo.” 

3. Corrija o Teste 4, “Apresentação Das Três Áreas De Comprometimento,” ainda hoje ou na próxima 
sessão de aula.  

23.  Minha avaliação e idéias para os próximos ensinos desta lição.  
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Lição 4:  Evidências: Mudanças Em 
Sua Vida 

1. Verdade Bíblica  
Eu preciso cooperar com Deus em fazer mudanças em minha vida diária que me ajudem a me aproximar mais 
de Deus.  

2. Versículo Chave  

Filipenses 1.6 Almeida Revista e Corrigida  

Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a 
aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo.  

3. Material de Referência do Aluno 
As páginas 19-26 do manual do aluno se referem a esta lição. As provas 3, 4, 6 e 7 do Caderno de Estudo 
também serão usadas nesta lição.  

4. Aquecimento Para A Lição (5 minutos)  
 

A. História De Um Jovem Recrutado No Exército 
Leia a história de um jovem recrutado no Exército que nunca contou a ninguém que era cristão. Esta história foi 
retirada de O Transformador de Mentes, por Em Griffin (Tyndale House Publishers, 1976), página 207, usado 
com permissão.  

<Conta-se a história de um jovem do interior que foi recrutado para o Exército. O camarada se criou em uma 
igrejinha do interior, e ele e todos os outros membros da igreja se preocuparam com que aquela exposição ao 
mundo poderia fazer com que ele perdesse a sua fé. Eles fizeram uma vigília de oração uma noite inteira antes de 
ele ir ao campo. O rapaz não escreveu para casa durante os dois anos que passou no serviço, e portanto havia 
muito interesse de toda a congregação e se reuniram ao seu redor quando ele retornou. “Como foi?” eles 
perguntaram, “Você conseguiu manter a sua fé?” O jovem replicou entusiasmado: “Sabem, eu estava realmente 
com muito medo. Mas as vossas orações ajudaram e tudo correu bem. Eu estive no Exército dois anos inteiros e 
ninguém jamais descobriu que eu era crente!”>  

Explique brevemente que nós iremos discutir hoje o impacto que a nossa vida com Cristo deve ter nos nossos 
pensamentos, sentimentos e comportamento. 
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B. Reveja as três áreas de entrega.  
Após você ter contado à turma esta história, peça aos alunos para avaliarem o nível de comprometimento que 
esse rapaz tinha no seu relacionamento com Deus. Depois peça que um ou dois alunos compartilhem suas 
respostas com a turma à Prova 4, “Apresentação Das Três Áreas De Comprometimento,” do Caderno de 
Estudo. Esperançosamente os alunos estão começando a captar o significado dos seus comprometimentos 
nessas três áreas de suas vidas.  

5. Introdução do Assunto de Mudanças de Vida de Hoje (5 minutos)  
Para a transição para a próxima parte da lição, mostre que o comprometimento que a pessoa faz quando torna-se 
cristã precisa afetar a sua vida diária. Hoje nós iremos discutir que mudanças devem começar a tomar lugar nas 
suas vidas após tornarem-se cristãos.  

Você pode compartilhar com a turma as quatro questões seguintes. Não tente respondê-las agora. No decorrer 
deste período de aula nós tentaremos cobrir estas questões.  

• Que mudanças devem acontecer na minha vida?  

• Por que essas mudanças devem acontecer?  

• Como essas mudanças fornecem evidências de que eu sou cristão? 

• Como eu posso fazer essas mudanças acontecerem na minha vida?  

6. O Caso Bíblico de Estudo de Zaqueu (5-10 minutos)   
Diga aos alunos para lerem a história de Zaqueu em Lucas 19.1-10. Antes de um aluno ler em voz alta essa 
passagem, diga para eles olharem como Zaqueu mudou após tornar-se cristão.  

Aqui estão questões para discussão que você pode usar depois que a passagem tiver sido lida.  

(1) O que lhe impressionou na leitura desta história?  

(2) Quais foram as mudanças específicas que Zaqueu prometeu fazer após tornar-se cristão?  

Mostre que nenhum de nós está exatamente na mesma situação em que Zaqueu estava. Mas Deus está 
interessado em nos ver fazendo aquelas mudanças que vão fornecer evidências claras aos outros e a nós mesmos 
de que verdadeiramente nos tornamos cristãos.  

7. Faça uma lista de mudanças.  (5-10 minutos)  
Peça aos alunos para darem a você uma lista das mudanças que têm ocorrido nas suas vidas desde que eles se 
tornaram cristãos. Ponha essa lista no quadro-negro ou no retroprojetor. Diga aos alunos para consultarem as 
suas respostas à Prova 3, questões 6 e 7 e à Prova 6, questão 8. Não se envolva em uma extensa discussão de 
cada idéia listada. Faça a lista para que todos alunos possam começar a entender as questões práticas de que nós 
queremos tratar hoje.  
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8. Com que urgência eu tenho que mudar?  (5 minutos) 
Uma questão que pode ser discutida é com que urgência a pessoa faz certas mudanças. Por exemplo, se alguém 
listou “deixar de fumar” como uma das mudanças, você poderia usar isto para ilustrar este ponto.  

(1) Você tem que deixar de fumar antes de se tornar cristão?  

(2) Você tem que deixar de fumar um ou dois dias após ter-se tornado cristão?  

(3) Você pode continuar fumando durante meses ou anos após tornar-se cristão?  

(4) Em que momento Deus requer que mudemos um comportamento em particular?  

Não se sinta obrigado a dar uma resposta bíblica clara a estas perguntas sobre a questão de fumar. Mostre que a 
questão a que queremos chamar a atenção é:  

(1) Deus crê que essa é uma mudança importante que eu devo fazer? Ou Deus tem mais interesse em que 
eu faça outras mudanças primeiro?  

(2) Quando Deus quer que eu comece a trabalhar na mudança desta área da minha vida?  

Nós precisamos descobrir as prioridades de Deus. Como nós podemos fazer isto? Nós podemos orar, ler a 
Bíblia e procurar a ajuda de cristãos mais antigos e maduros.  

Parece haver três diferentes períodos de tempo a considerar para fazer estas mudanças. Cada um está discutido 
mais detalhadamente abaixo.  

(1) Mudança antes ou no momento da salvação.  

(2) Mudanças que precisam ocorrer imediatamente após a pessoa tornar-se cristã.  

(3) Mudanças que vêm mais tarde na vida cristã da pessoa. 

9.  Mudança Antes ou no Momento da Salvação (3-5 minutos) 
Às vezes a mudança parece ser uma parte necessária do tornar-se cristão. A menos que a mudança ocorra no 
momento da salvação, ou mesmo antes, a pessoa pode seriamente questionar se a experiência de salvação é 
genuína. 

Aqui estão diversos exemplos de mudanças que freqüentemente ocorrem antes ou no momento da salvação. 

(1) Os demônios sendo expulsos de um possesso - o homem de Gadara em Lucas 8.26-39.  

(2) Paulo parou de perseguir os cristãos, Atos 9.1-22.  
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(3) No caso de dependentes de drogas: poderia se pensar não ser necessário o abandono dos vícios para se 
tornar um cristão, mas podemos seriamente nos questionar se sabem realmente o que estão fazendo. 
Quando falamos sobre fazer um comprometimento da mente para tornar-se um cristão, eu considero 
seguro dizer que a pessoa precisa estar em um estado de clareza mental, não drogado.  

(4) Quando uma pessoa está intoxicada com álcool. Basicamente a mesma razão se aplicaria aqui como se 
fez com a pessoa drogada. Há diferentes níveis de intoxicação, por isto não podemos ser dogmáticos 
aqui. Mas o principal ponto é que uma confissão deste tipo raramente dura.  

Se alguém ora para tornar-se cristão quando está sob o efeito de drogas ou álcool, você deve planejar discutir 
todo o assunto novamente com a pessoa quando ela estiver sóbria. Seria inaceitável tentar manipular uma pessoa 
a concordar com uma oração que ela fez quando estava sob o efeito de drogas. Encoraje a pessoa a considerar 
seriamente de novo a necessidade de salvação, e então orar novamente para confirmar o que ela orou algumas 
horas ou dias antes.  

10.  Mudanças Que Precisam Ocorrer Imediatamente Após a Pessoa Tornar-se 
Cristã (3-5 minutos) 

Há alguns problemas e hábitos que precisam ser mudados tão logo seja possível após a pessoa tornar-se cristã. 
Quanto mais a pessoa esperar para mudar essa área da sua vida, maior será o potencial de esses problemas 
destruir a nova vida que ela encontrou em Jesus Cristo. Essas mudanças podem ser difíceis de se fazer, mas o 
quanto antes a pessoa as faz, mais rápido irá crescer espiritualmente.  

Com alguns desses problemas parece chegar a um ponto em que Deus diz: “Se você não está disposto a 
abandonar essa área da sua vida, então o que você está dizendo é que Jesus não é na verdade o Líder da sua 
vida”. Se Cristo não pode ser o Senhor de toda sua vida, então Ele não será Senhor em nada. Eis alguns 
exemplos.  

(1) Jesus pediu ao jovem rico para entregar todo o seu dinheiro aos pobres e seguir-lhe. Veja Mateus 19.16-
30.  

(2) Zaqueu fez restituição dos seus antigos roubos. Lucas 19.1-10.  

(3) Pessoas usuárias de drogas ou álcool.  

(4) Pessoas envolvidas em atividades ilegais (que violam as leis do seu país, que estão em violação direta do 
mandamento de Deus de obedecermos às autoridades civis).  

Há algumas mudanças que Deus não vai começar a convencer a pessoa a respeito antes de meses ou mesmo 
anos após tornar-se cristã. Há quanto mais tempo a pessoa serve a Jesus Cristo, mais o Espírito Santo vai lhe 
ensinar. Deus está disposto a esperar um longo tempo antes de começar a falar em mudanças. Eis alguns 
exemplos.  

(1) A atitude de preconceito de Pedro em relação aos gentios e a necessidade de pregar a eles. Veja Atos 10.1 a 
Atos 11.18.  

(2) Alguns problemas não são necessariamente pecado, mas podem levar você a decair espiritualmente e 
roubarem de você a alegria que Deus quer que você experimente. Preocupações, ira, explorar os membros da 
família, vaidade. Em alguns casos Deus pode exigir que você desenvolva uma mudança positiva no seu modo 
de vida, tal como ser gentil com os outros, tolerante, perdoador e compassivo.  
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A diferença entre a segunda e a terceira categorias não é a mesma para todos. O Espírito Santo pode convencer 
uma pessoa a mudar imediatamente, mas com outra pessoa Ele pode esperar meses e até anos. De fato, o 
Espírito Santo pode nunca convencer a pessoa de algo em particular. Não cabe a nós fazer o trabalho do Espírito 
Santo. Nós precisamos ser cuidadosos de não forçar nossas convicções pessoais aos nossos alunos.  

12.  Se eu mudar eu ainda vou ser “eu mesmo”?  (5 minutos) 
Alguns novos cristãos podem resistir à mudança porque eles pensam que você está tentando forçá-los a ser 
alguém que eles não são. Deus não quer que todo novo cristão mude e se torne exatamente como Billy Graham. 
Então, que lugar sobra para a “identidade própria” no processo de fazer todas essas mudanças? O Dr. Gary 
Collins fala muito bem a respeito deste assunto em seu livro Como Ser Um Ajudador. Ele mostra como Cristo 
precisa estar na posição de total liderança de sua vida, embora Ele trabalhe através do seu “eu” para expressar os 
Seus frutos em sua vida. Às vezes a pessoa tem a sua identidade muito intimamente ligada a um hábito ou 
atividade em particular, por exemplo, uso de drogas. Ela diz a si mesma: “Eu sei que eu sou um bom drogado. Se 
eu deixar o vício, o quê que vai sobrar na minha vida?” Mostre que Deus quer que você descubra o seu 
verdadeiro “eu” dentro de você mesmo. Ele quer que você pare de usar uma máscara e aprenda a ser uma pessoa 
genuinamente honesta.  

13.  Quem faz a mudança - Deus ou eu?  (5-10 minutos) 
Outra questão difícil de entender é que papel tem Deus e que responsabilidade eu tenho em fazer as mudanças 
necessárias na minha vida. Você pode tomar um ou dois exemplos e discutir qual é a parte de Deus e qual é a sua 
parte. Desenhe uma linha vertical no quadro-negro ou numa transparência de retroprojetor. Ponha num lado 
“Parte de Deus” e no outro lado “Sua Parte”. 

A tentação a pecar é um problema comum e que você pode usar nesta ilustração. Diversos versículos mostram 
respostas a colocar em cada lado. Tiago 4.7-8 traz diversas coisas que você precisa fazer e uma coisa que Deus vai 
fazer. 1 Coríntios 10.13 dá mais idéias para ambos os lados.  

14.  Seis Mudanças Básicas Para O Novo Cristão (10-20 min.)  
Neste ponto você pode discorrer sobre as seis mudanças básicas listadas nas páginas 20-26 do manual do aluno. 
Tente exemplificar cada ponto com exemplos de sua própria vida ou diga para os alunos darem exemplos de 
cada. Tente explicar por que essas mudanças precisam tomar lugar na vida do cristão.  

Uma questão relacionada ao pecado deve ser discutida com a quarta mudança: “Você terá mais provas, tentações 
e problemas”. Esclareça a diferença entre cometer um pecado e viver em pecado. Duas passagens bíblicas, 1 João 
1.9 e 1 João 3.5-10, discutem esta questão. Aquele que peca de propósito, e faz isto com uma atitude de “Não me 
interessa o que Deus diz,” está em sérios apuros, especialmente se continua a ter esta atitude mês após mês. Isto 
é de longe diferente da pessoa que peca num momento de fraqueza, como Pedro na noite em que Jesus foi 
crucificado. Nós estamos falando sobre a diferença entre um pecado que alguém continuamente, habitualmente 
comete e não se importa de fazer nenhuma mudança.  

15.  Peça Teatral de um Julgamento (5-10 minutos) 
Você poderá fazer uma encenação com os alunos sobre um julgamento. Encene que um cristão está num 
julgamento. Diga para ele apresentar evidências de que ele é um cristão. Diga para o promotor de acusação tentar 
provar que ele não é um cristão. Conclua esta parte da lição perguntando aos alunos: “Se vocês fossem levados a 
julgamento e acusados de serem cristãos, isto seria evidência suficiente para condenar vocês?” 
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16. Discuta os resultados das observações do Teste 7.  (3-10 minutos)  
Se você tiver tempo, você pode dizer para diversos alunos relatarem o que eles aprenderam ao completar o Teste 
7, “Examine as evidências em outros cristãos”.  

17. Aplicação Pessoal (5 minutos) 
 
1. Plano Para Mudança Pessoal 

a. Se os alunos ainda não o fizeram, diga para fazerem uma lista de diversas áreas em que eles 
precisam mudar.  

b. Diga para cada aluno escolher as três principais áreas que eles pensam serem as mais importantes 
em começar a trabalhar em mudanças primeiro. Numere-as de 1-3, sendo nº 1 a principal 
prioridade. Depois diga para cada aluno escrever uma ou duas coisas que vai fazer nesta semana 
para fazer a sua parte em colocar em ação as mudanças na sua vida. Enfatize a necessidade de 
procurar a ajuda de Deus para fazer essas mudanças. Eis algumas perguntas adicionais que você 
pode dar a eles para reflexão e estudo posterior.  

• Por que eu preciso mudar nesta área da minha vida?  

• O que Deus fala na Bíblia a respeito desta questão?  

• Qual é a minha parte a fazer sobre esta mudança?  

• O que Deus prometeu fazer para me ajudar a mudar nisto?  

• Como esta mudança vai afetar o meu crescimento cristão?  

• O que eu devo fazer para tornar esta mudança uma parte permanente da minha 
vida? 

• Como esta mudança vai afetar os meus relacinamentos com os amigos (cristãos e 
não-cristãos)?  

2. Encene uma oportunidade de testemunhar.  
Diga para um aluno encenar que está testemunhando para um amigo não-cristão. Esse amigo pergunta: “O que 
mudou na sua vida desde que se tornou cristão?” Diga para o aluno lhe responder.  

3. Por onde eles devem começar as mudanças?  
Se os seus alunos estiverem tendo muita dificuldade em decidir por onde começar a fazer mudanças, encoraje-os 
a tentar este padrão: 

(1) Inicie com as situações da sua vida diária que estão lhe causando mais estresse (irritações, tensão).  

(2) Identifique as áreas em que você precisa crescer que têm sido expostas a essas situações estressantes. 

(3) Escreva versículos que lhe digam coisas que você pode fazer para crescer nessas áreas da sua vida.  
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(4) Fixe uma meta de uma ou duas coisas que você possa fazer nos próximos dias para crescer nessa área da 
sua vida.  

(5) Depois de você ter trabalhado em alcançar o seu objetivo, avalie os resultados para ver o quanto isto lhe 
ajudou. Então estabeleça uma nova meta para mais crescimento.  

18.  Tarefas 
1. No término do período de aula, aplique um teste sobre João 1.12. 

2. Corrija o Teste 4, “Apresentação das Três Áreas de Comprometimento,” se você não corrigiu 
no final da última sessão de aula. 

3. Corrija o Teste 6, “Buscando as Evidências.” 

4. Corrija o Teste 7, “Examinando as Evidências nos Outros Cristãos”. Você pode precisar corrigir 
isto em uma data mais tarde se os seus alunos ainda não tiveram a oportunidade de contatar as 
pessoas que eles precisam para esse Teste. 

19.  Minha avaliação e idéias para os próximos ensinos desta lição. 
 

Lição 5:  Meu Relacionamento 
Pessoal Com Jesus Cristo  

1.  Verdade Bíblica 
Eu preciso descobrir maneiras significativas de desenvolver um relacionamento pessoal mais próximo com Jesus.  

2.  Versículo Chave  

Hebreus 4.16 NTLH 

Por isso tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a 
graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre 
que precisarmos de ajuda.  

3.  Material de Referência do Aluno 
As páginas 26-36 do manual do aluno se referem a esta lição. O Teste 8, “Desenvolvendo um Relacionamento 
Pessoal com Jesus,” também se refere a esta lição.  

4. Preparação para o Professor  
Você pode achar útil ler os planos de aula para as lições 5 e 6 quando você se preparar para esta sessão de aula. O 
Capítulo 3 do curso não pode ser facilmente dividido na metade para duas aulas. A estratégia que nós sugerimos 
é discursar todo o conceito de desenvolver um relacionamento pessoal com Jesus na lição 5. Depois na próxima 
sessão de aula cubra os mesmos conceitos novamente através do uso de ilustrações bíblicas, primeiramente da 
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vida de Cristo. Sinta-se livre para replanejar estes dois planos de aula se você achar uma maneira melhor de 
ensinar este material.  

Se os seus alunos estão tendo dificuldade em entender alguma destas questões, você pode considerar sobre gastar 
três sessões de aula no Capítulo 3 deste curso. Você pode tomar duas sessões de aula para cobrir as questões 
básicas apresentadas no plano de aula 5. Na terceira sessão você pode cobrir o material apresentado para o plano 
de aula 6.  

5. Aquecimento Para a Lição: “Características de uma Boa Amizade (5-10 minutos)  
Explique aos alunos que hoje nós iremos iniciar nossa discussão de como desenvolver um relacionamento 
pessoal com Jesus. Contudo, para nossa atividade de abertura, nós queremos dar uma olhada nas amizades que 
temos com as outras pessoas. Diga aos alunos para fazerem uma lista de dez características ou qualidades que eles 
procuram em um amigo íntimo. Diga para escolherem as quatro mais importantes e as numerarem em ordem de 
prioridade. Após eles terem completado suas listas, diga para lerem as qualidades que eles escreveram. Escreva 
isto no quadro-negro, num cartaz ou num retroprojetor.  

Discuta rapidamente que itens eles escolheram como prioridade. Crie uma atmosfera em que eles sintam-se à 
vontade para expressar as prioridades de formas diferentes com que os outros alunos fizeram.  

6. Defina “Relacionamento Pessoal”.  (3-5 minutos) 
Discuta rapidamente o que queremos dizer quando falamos sobre desenvolver um relacionamento pessoal com 
Jesus. Basicamente nós estamos falando sobre desenvolver uma amizade pessoal com Jesus. Nós precisamos 
conhecê-Lo pessoalmente. Hoje nós iremos discutir como fazer isto. Um dos principais problemas à nossa frente 
é “como desenvolver uma amizade com uma pessoa invisível?" Acrescente a este problema o fato de que Ele 
não fala audivelmente com você, e você não pode tocá-Lo. Assegure-se de esclarecer o ponto de que Deus pode 
ser conhecido, e que Ele quer desenvolver uma amizade com cada um dos seus alunos. 

7. Por que construir uma amizade pessoal com Jesus?  (5-10 minutos) 
Nós precisamos responder duas outras perguntas antes de responder a esta, “Por que eu devo construir uma 
amizade pessoal com Jesus?” As outras duas perguntas são: 

• Você crê que Deus existe?  

• Você crê que Jesus Cristo é Deus?  

Se alguns dos seus alunos ainda têm dúvidas sobre estas duas questões, você precisa estar seguro de que as 
esclareceu antes de passar à próxima questão. Diga aos alunos para lerem Hebreus 11.6, que se refere à primeira 
pergunta. Também discuta algumas das passagens que falam sobre Jesus ser Deus.  

A seguir trate das duas questões discutidas nas páginas 27-28 do manual do aluno. As respostas a essas duas 
perguntas esclarecem por que nós devemos desenvolver um relacionamento pessoal com Jesus.  

1. Por que Deus criou você?  

2. O que traz verdadeira satisfação na vida?  



 

Manual do Professor - Copyright © 1995, Teen Challenge National Curriculum Committee-USA- Usado com permissão 

43 

A citação do livro de J.I. Packer Conhecendo a Deus (Knowing God), na página 28 do manual do aluno, reforça a 
prioridade que devemos conhecer a Deus pessoalmente. Você também pode olhar o que Eclesiastes fala a 
respeito de descobrir verdadeiro sentido na vida. Os últimos versos desse livro mostram o que é realmente 
importante na vida – reverenciar a Deus e obedecer os Seus mandamentos. Contraste estas verdades bíblicas 
com a mensagem que o mundo diz sobre o que dá sentido à vida da pessoa.  

8. Não busque uma experiência mística com Jesus.  (3-5 minutos) 
Esta é a primeira questão levantada no manual do aluno na página 28 ao tratar do tópico de que tipo de 
relacionamento você pode desenvolver com Jesus. Com alguns dos seus alunos que vieram de vidas no 
ocultismo, eles podem ter tido experiências de visão de espíritos. Desencoraje-os de procurar experiências 
semelhantes com Jesus. 

Nós podemos ter uma genuína amizade com Jesus. Discuta o significado de João 6.44 em que Jesus declara que 
“Ninguém pode vir a mim, se o Pai, que me enviou, não o trouxer” (Almeida Revista e Corrigida). 

9. Eu tenho de deixar de ser eu mesmo?  (3-5 minutos) 
Alguns novos cristãos têm uma auto-imagem muito fraca. A qualquer momento em que você lhes pede que 
mudem ou abandonem uma atividade em particular que Deus declara ser pecado, eles acham que você está lhes 
pedindo para abandonarem suas identidades pessoais. “Eu não vou ser eu mesmo se deixar de fazer isto”, eles 
dizem. Isto é uma distorção da realidade. Compare isto com qualquer outro relacionamento íntimo com outra 
pessoa. 

Quando duas pessoas se tornam amigas íntimas, elas ainda mantêm suas identidades próprias. Sim, elas vão 
ajustar os seus comportamentos para que não ofendam uma à outra. Mas fazem isto porque se gostam, não 
porque são forçadas a tal. Veja a página 29 do manual do aluno para informações adicionais a respeito. 

10. Deus quer uma amizade especial com você, mas não com você do mesmo jeito.  

(5-15 minutos) 
Que tipo de amizade nós podemos ter com Jesus? Mostre que Deus não produz Suas amizades em série com as 
pessoas. Ele trata a cada pessoa especialmente, e dá a cada uma atenção particular. Entretanto, essa amizade com 
Deus não me iguala a Deus. Eu não posso fazer exigências de Deus, mas Ele pode exigir coisas de mim e de 
você.  

Use a tabela no final do plano de aula para explicar as três fases ou níveis do nosso relacionamento com Jesus.  

(1) Jesus é o seu Salvador – Ele perdoa os seus pecados.  

(2) Jesus é o seu Líder – Ele precisa estar no comando da sua vida.  

(3) Jesus quer ser seu Amigo – Ele quer um relacionamento baseado no amor.  

No podemos pular a segunda parte deste relacionamento. Não podemos ser amigos de Jesus e ignorar Suas leis e 
Sua posição de autoridade sobre nossas vidas. De maneira semelhante, se você é amigo do delegado de polícia 
isto não lhe dá a liberdade de descumprir as leis quando for conveniente para você.  
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A nossa amizade com Jesus pode ser genuína e íntima. Jesus nunca usou Sua posição de autoridade (como 
algumas pessoas fazem) e disse: “Eu não posso me aproximar daquela pessoa, por causa da minha posição como 
autoridade sobre ela”.  

Discuta algumas das ilustrações que Jesus usou para descrever esse relacionamento. O relacionamento pai-filho é 
uma ilustração bem simples usada na Bíblia. Jesus também ilustrou isto através do relacionamento entrre o pastor 
e sua ovelha. O Novo Testamento também compara o nosso relacionamento com Cristo com aquele entre a 
noiva e o noivo. Você pode mencionar essas alegorias brevemente neste momento, e discuti-las mais 
detalhadamente na próxima lição.  

Veja as páginas 29 e 30 do manual do aluno para mais informações a respeito.  

11.  Aprenda a respeito de Deus na Bíblia.  (5-10 minutos)  
Aprender sobre Deus é um dos primeiros passos que a pessoa precisa dar ao desenvolver um relacionamento 
com Jesus. Diga aos alunos para consultarem a questão 2 do Teste 8, que lhes pede para avaliar numa escala de 1-
10 o quanto eles sabem sobre Jesus. Se os seus alunos sentirem-se à vontade fazendo isto, diga para eles lerem 
em voz alta as suas avaliações. Caso contrário, você pode simplesmente andar pela sala e silenciosamente ler as 
notas dos alunos. Isto pode dar a você uma idéia de como eles percebem o seu total conhecimento sobre Deus. 
As páginas 30-32 do manual do aluno se relacionam com esta parte da lição.  

Se alguns na sua turma não são cristãos, encoraje-os a estudar a vida de Cristo. Não os apresse a fazer um 
comprometimento com Cristo até que eles saibam quem é Jesus. Se Cristo vai ser o Líder de todas as áreas das 
suas vidas de agora até quando eles morrerem, então não lhes force a um comprometimento precipitado e 
superficial. Quanto mais eles aprenderem sobre Jesus, mais eles serão capazes de ver que Ele é a escolha certa.  

Use João 14.9-11 para mostrar que as três pessoas da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, não 
têm personalidades radicalmente diferentes. Todos os três têm as mesmas qualidades de caráter básicas. Jesus 
disse: “Se vocês querem saber como o Pai pensa a respeito de diferentes questões da vida, olhem como eu sinto 
sobre essas questões. Nós dois pensamos iguais”. 

12.  Não assuma que Deus pensa como você.  (3-5 minutos) 
Use Isaías 55.8-9 para trazer esta importante verdade sobre Deus. Seus caminhos e pensamentos estão muito 
acima de nós, portanto não devemos tentar adivinhar os pensamentos de Deus sobre uma questão em que Ele 
escolheu permanecer em silêncio. Deus pode ser conhecido, mas nós nunca seremos capazes de conhecer tudo o 
que há para se conhecer a respeito d’Ele.  

Esta pode ser uma boa hora para mostrar que a vida contém muitas perguntas não-respondidas. Você não pode 
esperar até ter todas essas perguntas respondidas antes de fazer um comprometimento com Cristo de se tornar 
um cristão. Algumas dessas dúvidas vão ficar “arquivadas” até mais tarde, para que você possa buscar as questões 
mais importantes da vida - aprender a amar e obedecer a Deus.  

Este pode ser bom momento para alertar os alunos a respeito de usarem Deus como uma fonte de informação. 
“O Senhor me disse...” Talvez o Senhor realmente disse algo a essa pessoa, mas nem sempre é o caso. A Bíblia 
precisa ser o nosso “esquadro” para conferir se essas novas “palavras de Deus” são realmente de Deus ou do 
homem.  
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13. Conhecendo Sobre Deus ou Conhecendo a Deus Pessoalmente?  (5-10 minutos) 
Você pode gastar facilmente bastante tempo nesta questão. No entanto, eu penso que seria melhor cobrir isto 
apenas rapidamente e seguir para a próxima seção do material, que cobre os passos de como desenvolver um 
relacionamento pessoal íntimo com Jesus. Veja as páginas 32-35 do manual do aluno para informações adicionais 
a respeito.  

Diga para os alunos compartilharem suas respostas à questão 3 do Teste 8. Essa questão lhes pede para 
explicarem como uma pessoa pode chegar a conhecer a Deus melhor, baseada no que Colossenses 1.9-10 diz. 
Você pode usar isto para ilustrar o problema que alguns dos Fariseus tinham nos dias de Jesus. Eles sabiam 
bastante do que a Bíblia dizia, mas eles não tinham um relacionamento pessoal com Jesus. A passagem de 
Mateus 7.21-23 também se enquadra aqui.  

Os seus alunos precisam ter um passado adequado tanto espiritual quanto academicamente para apreciar as 
diferentes palavras usadas no grego para “conhecer”. A palavra grega “oida” refere-se ao conhecimento fatual, 
que é saber a respeito de algo. A outra palavra grega é “ginosko”, que freqüentemente traz consigo a conotação 
de conhecer por experiência pessoal.  

Encoraje os seus alunos a fazer um estudo das palavras relacionadas aos versículos. O dicionário Vine (CPAD) 
pode lhes fornecer um grande auxílio sobre o significado exegético das palavras originais da Bíblia.  

14. Apresentando os “Passos Básicos Para Desenvolver um Relacionamento Pessoal 

com Jesus” (3-5 minutos) 
Quando você estiver chegando ao fim da sessão, você vai precisar avaliar de quanto tempo você dispõe para 
ministrar esta parte e a atividade de aplicação pessoal para a lição de hoje. Se você tem pouco tempo, você pode 
abordar rapidamente estes pontos e explicar que nós iremos cobrir estas questões mais detalhadamente durante a 
próxima sessão de aula.  

A introdução da página 32 do manual do aluno mostra diversos pontos que você pode desejar discutir 
brevemente. Encoraje-os a ver isto como uma meta realista - mesmo as crianças podem desenvolver uma 
profunda amizade pessoal com Jesus. Nós podemos não ver Jesus, mas podemos chegar a ponto de podermos 
dizer “Jesus é o meu melhor amigo”. 

Conforme você discute cada um dos seguintes quatro passos para desenvolver um relacionamento pessoal com 
Jesus, você pode achar útil ilustrar cada um em termos de uma amizade entre duas pessoas. A maioria destes 
princípios tem quase as mesmas aplicações idênticas em qualquer amizade que você queira desenvolver.  

15. Ambas as pessoas precisam querer essa amizade.  (3-5 minutos) 
Deixe claro que Deus não está hesitante no Seu desejo de construir uma amizade com cada pessoa da sua turma. 
Deus deseja ser amigo íntimo daqueles que ainda estão vivendo no pecado. Deus já estendeu as mãos de muitas 
formas diferentes para expressar o Seu amor. A verdadeira questão é “O quanto eu quero desenvolver uma 
amizade íntima com Deus?” 

Mateus 7.7-11 é uma boa passagem para discutir aqui. Mostre como este passo se relaciona com as primeiras 
coisas sobre que falamos neste curso – fazer um comprometimento de nossas vidas a Jesus Cristo. Veja a página 
33 do manual do aluno para informações adicionais sobre este ponto.  
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16. Aprenda a se comunicar com Jesus.  (5-10 minutos) 
Aprender a se comunicar está bem no coração do desenvolvimento de um relacionamento pessoal com Jesus. 
Veja a página 33 do manual do aluno para informações a respeito disto. Reforce a necessidade de desenvolver 
um tempo significativo de oração a cada dia. Se os seus alunos são cristãos há pouco tempo, você pode falar 
sobre as bases da oração. Esta questão está discutida mais detalhadamente no curso dos Estudos em Grupo Para 
Novos Cristãos intitulado Práticas Cristãs.  

Diga para seus alunos compartilharem suas respostas às questões 4 e 5 do Teste 8. A questão 4 pede-lhes para 
avaliarem os momentos em que se sentiram perto de Deus. A questão 5 lhes pediu para avaliarem como eles 
sentiram-se sobre as suas horas de oração. Se você dispõe de pouco tempo, você pode discutir apenas a questão 
5 neste momento e deixar as discussões sobre a questão 4 para a próxima aula. 

Enfatize a necessidade de se comunicar com Deus de uma forma aberta e sincera. Encoraje-os a falar com Deus 
sobre as diferentes coisas que aconteceram durante o dia. Eles não precisam ouvir uma “voz do céu” antes de 
fazer qualquer coisa hoje. Mas eles precisam adquirir o hábito de ouvir a Deus nos seus pensamentos durante 
todo o dia. A parábola do fariseu e do publicano ilustra a diferença entre fazer orações egoístas e se comunicar 
com franqueza com Deus. Veja Lucas 18.9-14. 

17.  Aprenda a desenvolver confiança e honestidade.  (5-10 minutos) 
Estas duas questões estão intimamente relacionadas e ainda assim distintas. Veja a página 34 do manual do aluno 
para mais informações. Mostre a necessidade de escolher claramente como você vai se comportar nestas duas 
áreas. Você escolhe confiar em alguém. Você escolhe ser honesto com ele. 

Deus é perfeito nestas duas áreas. Ele é completamente honesto conosco o tempo todo, e Ele não nos dá 
nenhuma razão para desconfiarmos d’Ele. Mostre o papel da nossa obediência em demostrar para Deus que Ele 
pode confiar em nós. 

18.  Aprenda a Lhe respeitar e amar.  (5-10 minutos) 
A Bíblia declara claramente que Deus ama e respeita profundamente o homem. Diga à turma para ver as 
características do amor dadas em 1 Coríntios 13.4-8, e ver como muitas dessas descrevem o modo com que 
Deus nos trata. Se você dispõe de pouco tempo hoje, espere até à próxima sessão de aula para ver 1 Coríntios 13. 

Mostre a necessidade de respondermos com amor e respeito. Com o grau com que respondemos ao amor de 
Deus, esse é o que determina a profundidade do nosso relacionamento com Ele. Discuta o significado do maior 
mandamento de Deus - que nós O amemos. Você pode discutir por que somos ordenados a amar a Deus. Faça 
referência à tabela mostrando os três níveis do nosso relacionamento com Jesus. Mostre como o amor e o 
respeito se relacionam com Jesus sendo o nosso Senhor. Veja as páginas 34-35 do manual do aluno para mais 
informações a respeito.  

19. Aplicação Pessoal (5 minutos) 
Incentive-os abertamente a dizer honestamente a Deus o que eles desejam fazer em relação ao seu 
relacionamento pessoal com Jesus. Desafie-os a dar passos práticos a cada dia para aproximarem-se mais de 
Jesus.  
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A. Avalie o seu próprio relacionamento pessoal com Jesus.  
Encoraje os alunos a se avaliarem em uma escala de 1-10 para verem a qualidade do seu relacionamento pessoal 
com Jesus. (nº 1 significa que eu dificilmente conheço Jesus, e o Nº 10 significa que eu tenho um relacionamento 
pessoal muito íntimo com Jesus).  

Diga para os alunos formarem duplas e compartilharem suas respostas com o parceiro. Depois diga para orarem 
um pelo outro, para que possam desenvolver um relacionamento pessoal mais íntimo com Jesus. Se você não 
achar apropriado dizer aos alunos para formarem duplas e orarem juntos, simplesmente diga para escreverem 
uma oração a Deus após terem se avaliado. Diga para contarem a Deus o que eles gostariam de ver acontecer no 
seu relacionamento pessoal com Jesus nos próximos dias e semanas.  

 

B. Pontos de Partida Para um Relacionamento Pessoal Mais Profundo com Jesus. (Teste 10 
do Caderno de Estudo) 
Por onde a pessoa começa a desenvolver um relacionamento pessoal mais íntimo com Jesus? o Teste 10 do 
Caderno de Estudo fornece um conjunto de diretrizes que podem dar aos seus alunos algumas idéias sobre como 
trazer isto a um nível prático. Diga para os alunos consultarem esse Teste e rapidamente verem as suas 
instruções. Se faltar mais do que um dia para a próxima sessão de aula., você pode requerer que eles completem 
pelo menos uma avaliação diária para a próxima sessão de aula. As suas experiências podem ser usadas na 
discussão de como se pode fortalecer o relacionamento com Jesus.  

20.  Tarefas 
1. Corrija o Teste 8, “Desenvolvendo um Relacionamento Pessoal com Jesus.”  

2. Diga para os alunos lerem as páginas 26-36 do manual do aluno para revisar a discussão de aula de hoje e 
para se prepararem para a próxima aula.  

3. Corrija o Teste 7, “Examinando as Evidências em Outros Cristãos” hoje, se você não o fez após a última 
sessão de aula.  

4. Confira para assegurar-se de que os seus alunos entendem como completar o Teste 9, “Fortalecendo 
Minha Relação Pessoal Com Jesus.” Eles devem ter o trabalho completado pelo menos de um dia para a 
próxima sessão de aula. 

21. Minha avaliação e idéias para os próximos ensinos desta lição. 
 

Três Fases de um Relacionamento Pessoal com Jesus 
Esta tabela apresenta os três estágios ou fases que a pessoa pode experimentar no desenvolvimento de um 
relacionamento pessoal com Jesus. Você pode fazer um cartaz desta tabela e colocar na sala-de-aula durante as 
sessões de aula em que você ensinar o desenvolvimento de um relacionamento pessoal com Jesus.  

A coluna do meio, “Ponto de Contato”, é a questão-chave para discutir. O foco do relacionamento pessoal com 
Jesus centra-se nas questões de vida levantadas nessa coluna. A pessoa precisa tratar da questão do pecado antes 
de poder efetivamente passar para o segundo nível que trata da área de obedecer às leis de Deus com Cristo 
como Líder da sua vida.  
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Veja a atividade Nº 10 do Plano de Aula 5 para informações adicionais a respeito do uso desta tabela. Ela 
também pode ser usada na Lição 6, onde discutimos mais detalhadamente a questão do contato pessoal como 
segredo de se desenvolver um relacionamento pessoal mais profundo com Jesus.  

Três Fases de um Relacionamento Pessoal com Jesus 

Passagem O Papel de Jesus nesta 
Parte do Relacionamento 

Ação de Jesus Ponto de Contato Meu Papel ou 
Parte Neste 
Relacionamento 

Minha Ação 

1 João 1.19 

1 João 2.3 

Atos 4.12 

Salvador 

 

Ele pagou a 
penalidade dos 
meus pecados 

Ele perdoa os 
meus pecados. 

Meu pecado Pecador Confessar os 
meus Pecados 

Comprometer 
minha vida em 
seguir a Jesus 
Cristo 

1 João 2.3 

1 Pedro 2.21 

João 16.13 

1 Cor. 6.19-20 

Senhor 

Líder-Servo 

Fornece 
liderança  

Ensina 

Sua vida na 
Bíblia serve de 
um claro 
exemplo 

Mandamentos de 
Deus e Ensinos 
Relacionados ao 
Meu 
Comportamento 

Seguidor 

 

Servo 

 

Conhecer Seus 
Mandamentos 

Obedecer Seus 
Mandamentos 

Conhecer Sua 
Vontade 

Fazer a Sua 
Vontade 

João 15.12-14 

João 15.15 

Amigo Me ama 

Divisão Franca 

Cada Atividade No 
Meu Dia 

Amigo Amá-Lo 

Divisão Franca 
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Lição 6:  Meu Relacionamento 
Pessoal com Jesus Cristo 

1.  Verdade Bíblica  
Eu preciso cooperar com Deus e fazer as mudanças necessárias à minha vida, para me aproximar de Deus.  

2.  Versículo Chave  

Filipenses 1.6 Nova Tradução na Linguage de Hoje 

Pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de 
vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no Dia de Cristo Jesus.  

3.  Material de Referência do Aluno 
As páginas 26-36 do manual do aluno se referem a esta lição. As Provas 8, 9 e 10 do Caderno de Estudo podem 
ser usadas com esta lição.  

4.  Aquecimento Para a Lição: “Como você constrói uma amizade a longa distância? 

     (5-10 minutos) 
 

A. Leia o seguinte problema para os seus alunos:  
Você quer desenvolver uma amizade com uma pessoa em outro país. Você sabe que nunca será capaz de ver 
essa pessoa, porque você não pode viajar para esse país. Como você se sairia desenvolvendo uma amizade com 
essa pessoa?  

B. Atividade de Pequenos Grupos 
Diga para a turma se dividir em pequenos grupos de 3-5 alunos. Dê a eles quatro minutos para elaborar uma lista 
de idéias. Eles devem dar um plano específico de ação. Você também poderia dizer para fazerem uma lista dos 
problemas que eles enfrentariam para conhecer essa pessoa.  

C. Discussão 
Diga para cada grupo dar um relato das suas idéias à turma. Discuta rapidamente os problemas que eles 
encontrariam ao tentar desenvolver tal amizade.  

Você pode comparar esses problemas com aqueles que enfrentamos ao tentar desenvolver uma amizade com 
Jesus. A maioria de nós não vai ver Jesus até ir para o céu, mas nós podemos aprender a nos comunicar com Ele 
agora.  
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Abaixo estão diversas perguntas que queremos responder nesta sessão de aula.  

1. Que tipo de relacionamento você quer ter com Jesus?  

2. Como você pode realmente conhecer Jesus de uma forma pessoal?  

3. Quanto tempo leva para desenvolver um relacionamento pessoal íntimo com Jesus?  

4. O que eu posso fazer nesta semana para aprofundar o meu relacionamento pessoal com Jesus?  

5.  Revise os pontos-chave da Lição 5.  (5-10 minutos)  
Revise o ponto colocado na página 27 do manual do aluno, “O que causa a verdadeira satisfação à vida?” 
Pergunte se eles têm dúvidas sobre as questões que você tratou na última aula. Enfatize a necessidade de fazer 
um claro comprometimento da mente, vontade e emoções ao procurar desenvolver um relacionamento pessoal 
com Jesus.  

6.  “Tornando-se um” com Jesus  (5-15 minutos)  
Reveja a tabela que discute as três fases do nosso relacionamento com Jesus. A tabela está na página 50 deste 
manual do professor. A coluna do meio dessa tabela descreve os pontos de contato que nós temos com Jesus em 
cada fase. Você pode expandir esse conceito apresentando a informação a seguir.  

Jesus orou em João 17.20-21 (ARC) “Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão 
crer em mim por meio da mensagem deles. (21) E peço que todos sejam um. E assim como tu, meu Pai, estás 
unido comigo, e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós para que o 
mundo creia que tu me enviaste.” O resto da oração em João 17 expande esse conceito. Jesus quer que 
experimentemos o mesmo tipo de abertura que Ele e o Pai têm no seu relacionamento. Esta é a nossa principal 
meta.  

O mínimo exigido para o desenvolvimento de um relacionamento entre duas pessoas é o contato. (Desenhe dois 
círculos apenas tocando um no outro).  

Quanto mais contato os dois tiverem, maior será o potencial para um relacionamento íntimo. (Desenhe dois 
círculos parcialmente sobrepostos.) Quanto mais contato eles tiverem, mais eles conhecerão um ao outro.  

Quanto mais envolvimento ocorrer, mais eles deverão se tornar um. (Ilustre isto desenhando diversos estágios 
dos círculos, cada vez com eles mais sobrepostos do que na vez anterior. No último desenho um deverá estar 
quase exatamente em cima do outro). 

Quanto mais você “tornar-se um” com a outra pessoa, maior será o seu relacionamento com ela. O processo de 
tornar-se um não significa que uma ou ambas as pessoas percam sua identidade própria. Ambas as pessoas 
permanecem distintas e têm suas próprias personalidades. Mas elas estão atravessando a vida juntas, com 
objetivos semelhantes, valores semelhantes, prioridades semelhantes e interesses semelhantes. Elas realmente 
conhecem a outra pessoa - são muito abertas na comunicação de uma com a outra. Cite Colossenses 3.14 aqui e 
mostre como o amor fornece a ajuda necessária para nos tornar um com Jesus. 

Volte à tabela descrevendo as três fases do nosso relacionamento com Jesus. Desenhe uma pirâmide de alto a 
baixo da tabela. Logo que conhecemos a Jesus, é como o topo da pirâmide. Conforme o nosso amor se 
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aprofunda, o nosso relacionamento adquire um lugar maior nas nossas vidas. O nosso crescente amor nos 
capacita a ter um relacionamento mais profundo com Jesus.  

7.  Passos Básicos Para Desenvolver um Relacionamento Pessoal com Jesus  

     (5-15 minutos) 
Se você abordou isto em profundidade na última sessão de aula revise brevemente esses quatro pontos das 
páginas 32-35 do manual do aluno. Se você apenas comentou brevemente esta parte na lição anterior, então entre 
em detalhes nessas questões desta vez. Veja as atividades nº 14-18 no plano de aula para a lição 5, nas páginas 47-
48. 

8.  Exemplos da Vida de Cristo (10-20 minutos) 
Para trazer todas essas idéias a um nível prático, você pode olhar alguns dos relacionamentos que Jesus tinha com 
diferentes pessoas no Novo Testamento. Foque especialmente nos quatro passos básicos requeridos para 
desenvolver um relacionamento pessoal com Jesus discutidos nas páginas 32-35 do manual do aluno. 

9.  Como a Bíblia Apresenta o Nosso Relacionamento com Deus  (5-15 minutos)  
Discuta as diferentes ilustrações usadas na Bíblia para descrever o nosso relacionamento com Deus. Sinta-se à 
vontade para acrescentar outras passagens ou ilustrações usadas na Bíblia.  

1. Pai--filho   João 1.12, Hebreus 12 

2. Pastor--ovelha   João 10  

3. Noivo--noiva   Mateus 25  

4. Galinha--pintinhos  Mateus 23.37-39 

Veja a página 30 do manual do aluno para informações adicionais sobre este assunto. Se você abordou este 
tópico detalhadamente na lição 5 (veja a atividade nº 10), você pode pular esta atividade, ou apenas mencione 
brevemente como uma revisão. 

10.  Discuta Efésios 3.14-21.  (5-10 minutos) 
Efésios 3.14-21 contém algumas verdades fascinantes sobre o nosso relacionamento com Deus. A questão 6 do 
Teste 8, “Desenvolvendo um Relacionamento Pessoal com Jesus,” pede para o aluno listar idéias sobre como 
desenvolver uma amizade mais próxima com Jesus. Diga para compartilharem suas respostas com a turma. Você 
pode escrever os seus achados no quadro-negro ou no retroprojetor.  

11. Exemplos Modernos e Históricos de Pessoas que Desenvolveram 

Relacionamentos Pessoais Íntimos com Jesus  (5-15 minutos)  
Se você tiver tempo, você pode discutir com a turma diversos exemplos diferentes de figuras históricas e 
exemplos modernos de pessoas que desenvolveram um relacionamento pessoal íntimo com Jesus. Você pode 
entrevistar diversos cristãos mais antigos em sua área e perguntar a eles como desenvolveram uma amizade 
íntima com Jesus. Compartilhe esses exemplos com a turma. Você pode gravar essas entrevistas para poder usar 
mais tarde partes selecionadas com a turma.  
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12.  Relatórios das Provas 9 e 10 (5-15 minutos)  
Se os seus alunos tiveram tempo para começar a trabalhar nas Provas 9 e 10, diga para vários compartilharem 
exemplos dos seus trabalhos. Se os seus alunos não tiveram tempo para tanto, você pode compartilhar diversos 
exemplos dos trabalhos dos alunos das turmas anteriores em que você ensinou este curso. Se esta é a primeira 
vez que você está ministrando este curso, você pode guardar cópias dos trabalhos deles destas provas, para que 
você possa usar seus exemplos da próxima vez que ministrar esta lição. Assegure-se de pedir permissão para 
fazer isto.  

13.  Expressões Práticas do Amor Tiradas de 1 Coríntios 13.1-8  (5-15 minutos)  
Descobrir formas práticas de expressar o nosso amor a Deus é freqüentemente desafiador. As características do 
amor dadas em 1 Coríntios 13.1-8 fornecem um ponto de partida excelente para aqueles que procuram formas 
práticas de demonstrar o seu amor a Deus. Se o tempo permitir, comente cada característica do amor e discuta 
como podemos expressá-la a Deus.  

O versículo quatro diz: “O amor é paciente”. Que formas há de mostrar paciência no nosso relacionamento com  
Deus? Talvez alguns estejam pedindo para Deus fazer um milagre nas suas vidas. Mostrar paciência a Deus é 
uma expressão de amor. Em qualquer momento em que você mostrar paciência, em suas atividades diárias, isto 
também pode ser uma expressão de amor a Deus.  

Se nós somos pacientes, e nosso motivo é demonstrar a Deus o quanto O amamos, Ele vai ver a nossa ação 
amável. Jesus disse em Mateus 10.40-42 que mesmo que déssemos um copo d’água a qualquer pessoa em Seu 
nome, ele veria isso.  

Duas questões são levantadas no livro de 1 João que se enquadram bem aqui. 1 João 2.3-11 fala sobre o 
relacionamento entre amar a Deus e odiar o seu irmão. 1 João 2.15 fala sobre amar a Deus ou amar o mundo -
não a ambos. Você também pode discutir como obedecer às leis de Deus é uma expressão do nosso amor por 
Ele. 

14.  Quais são os resultados de se conhecer a Deus pessoalmente?  (5-10 minutos.)  
Discuta os resultados de se conhecer a Deus pessoalmente. Que impacto essa amizade vai ter na sua vida diária? 
Veja as páginas 35-36 do manual do aluno para informações sobre este ponto.  

15.  Aplicação Pessoal (5 minutos)  
Todos os relacionamentos podem se beneficiar de uma pausa para reflexão e avaliação. O marido pára e se 
pergunta se o seu relacionamento com sua esposa está sendo aproveitado ao máximo. A esposa faz o mesmo.  

Nós precisamos fazer o mesmo no nosso relacionamento com Jesus. Nós precisamos parar ocasionalmente e 
nos perguntarmos se estamos aproveitando ao máximo.  

Diga aos alunos para pararem um pouco agora e pensarem sobre os seus relacionamentos com Jesus. Escolha 
uma das seguintes atividades para concluir esta lição.  

A. Avaliação Pessoal com Colagem ou Poesia 
Use estas perguntas para lhe ajudar a avaliar o seu relacionamento pessoal com Jesus. (Escreva as perguntas no 
retroprojetor ou diga para eles prepararem antes da aula como exercício). 

1. O meu relacionamento com Jesus está crescendo?  
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2. Jesus parece distante, sem ser parte do meu mundo?  

3. Eu realmente amo a Jesus? O quanto eu amo?  

4. Estou tentando amá-Lo mais?  

5. O que eu posso fazer para melhorar o meu relacionamento com Jesus? 

Após terem-se passado alguns minutos (que você pode considerar tempo adequado para pensar), diga aos alunos 
para escolherem uma das seguintes atividades.  

(1) Faça uma colagem de figuras de objetos ou palavras que expressem como você sente-se a 
respeito do seu relacionamento com Jesus.  

(2) Escreva uma poesia que expresse como você se sente sobre o seu relacionamento com Jesus.  

B. Avaliação dos Meus Pontos Fracos que Ocasionam a Ira  
Diga para os seus alunos identificarem uma área em que eles têm ficado tensos, irados ou frustrados. Eles não 
precisam falar à turma a respeito disso. Diga para pensarem sobre como essa situação pode ser uma 
oportunidade de se aproximarem de Deus. Diga para escreverem uma forma com que podem expressar o seu 
amor a Deus através dessa difícil situação. Talvez você queira dar um exemplo de sua própria vida. Encerre a aula 
com uma oração de dedicação e comprometimento, para desenvolver um relacionamento pessoal mais íntimo 
com Jesus.  

16.  Tarefas  
1. Corrija o Teste 8 hoje se você ainda não corrigiu após a última sessão de aula.  

2. Confira o progresso dos alunos no Teste 5, “Conte sua história.” Assegure-se de que eles não deixem 
para fazer isto até um dia antes da data limite.  

17.  Minhas Avaliações e Idéias para o Ensino desta Lição.  
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Lição 7:   Causas das Dúvidas  
1.  Verdade Bíblica  

Eu preciso descobrir o que está acontecendo na minha vida diária que me faz duvidar que sou cristão.  

2.  Versículo Chave:  

Tiago 1.5-6 Almeida Revista e Corrigida 

E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá 
liberalmente e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, 
não duvidando; porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada 
pelo vento e lançada de uma para outra parte.  

3.  Material de Referência do Aluno 
As páginas 36-47 do manual do aluno se referem a esta lição. O Teste 11, “Quais as suas dúvidas?”, do Caderno 
de Estudo, também vai ser usada nesta lição.  

4. Planejamento para o Professor  
O quarto capítulo deste curso trata das dúvidas. Dependendo de quanto tempo você tem, e do interesse dos 
alunos, você vai precisar decidir sobre usar ou não duas ou três sessões de aula sobre as dúvidas. Três planos de 
aula são dados aqui. 

A Lição 7 trata das causas das dúvidas.  

A Lição 8 apresenta um padrão de resolução de problemas que causam dúvidas. A experiência de Tomé, o 
discípulo de Jesus, forma o foco central desta lição.  

A Lição 9 traz treinamento adicional de como se livrar de dúvidas e o impacto que elas têm na vida do cristão.  

5.  Aquecimento para a Lição: “Avaliando Minhas Dúvidas” (5-10 min.)  
Use o teste intitulado “Avaliando Minhas Dúvidas” para iniciar a aula de hoje. Você vai encontrar uma cópia 
desse teste logo após este plano de aula na página 62 deste manual. Faça cópias desta atividade de avaliação e dê a 
cada aluno. Dê a eles 3-5 minutos para se avaliarem. Mostre que as instruções não lhes pedem para avaliarem 
como eles sentem-se hoje a respeito dessas áreas. Eles devem avaliar (no passado ou atualmente) se têm tido 
dúvidas ou perguntas sobre essas áreas.  

Após eles terem terminado de se avaliar, você pode fazer alguns comentários de diversas formas. Uma forma é 
ler a lista e pedir para darem as respostas possíveis para cada dúvida. Outra abordagem seria pedir a cada aluno 
para compartilhar com a turma diversas áreas em que tem experimentado muitas dúvidas.  

Após todos os seus alunos terem feito isto, você pode dizer para cada um compartilhar uma ou duas áreas (se 
eles tiverem alguma) em que eles “quase nunca” tiveram dúvidas. Nesse momento apresente o capítulo quatro do 
curso. Explique quais questões você alcançará nesta lição e quais você cobrirá nas próximas uma ou duas lições. 
Isto pode lhes ajudar a ter um senso de direção de quando você vai abordar essas questões.  
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6. Definição de “Dúvidas”  (3-5 minutos)  
Dispense tempo no início da aula explicando o que “dúvida” significa. Diga para os alunos lerem suas respostas à 
questão 2 do Teste 11, que lhes pede para escrever uma definição de “dúvidas”. Alguns dos alunos podem 
precisar de diversos exemplos para realmente entender sobre o que estamos falando. Neste ponto estamos 
usando “dúvidas” de uma forma bem geral. Basicamente estamos nos referindo a quaisquer dúvidas ou 
incertezas que a pessoa possa ter.  

7.  Liste algumas das dúvidas que os novos cristãos têm. (5 minutos)  
Diga para os alunos compartilharem algumas das dúvidas que eles têm experimentado sobre o ser cristão e sobre 
Deus. Isto pode lhes ajudar a recordar das questões levantadas na atividade de aquecimento para a lição. Eles 
podem compartilhar as respostas que puseram na questão 5 do Teste 11, que lhes pediu alguns exemplos das 
dúvidas e perguntas que eles têm acerca de Deus, da Bíblia e do ser cristão.  

Nós queremos tentar enfocar a nossa atenção nas dúvidas a respeito de Deus e nosso relacionamento com Ele. 
Entretanto, alguns problemas que à primeira vista parecem não ter nada a ver com o relacionamento da pessoa 
com Deus podem ser a causa direta das dúvidas sobre Deus e a segurança da salvação da pessoa. Seja cuidadoso 
de não ignorar perguntas que os alunos tiverem. Mas também esteja pronto para trazer a discussão de volta às 
questões que você deseja abordar. Encaminhe os alunos que tiverem outras perguntas para lhe procurarem após 
a aula. Queremos também prevenir isto de tornar-se uma grande discussão teológica que divida denominações. 
Mantenha um nível prático e isto será muito útil a todos.  

Há um verdadeiro potencial de a hipocrisia espiritual chegar-se de mansinho conforme vamos cobrindo o 
capítulo 4 neste curso. “Dúvidas? Ah, eu não tenho! Só os crentes fracos têm dúvidas. Eu sou espiritual, nunca 
tenho dúvidas”. Não permita-se ou aos alunos aparecer com essa atitude. Nem todos lutam com dúvidas. Mas 
muitos sim, e nós precisamos obedecer seriamente o mandamento dado em Judas 22 (NTLH) “Tenham 
misericóridia dos que têm dúvidas”. 

8.  O que causou as dúvidas do jovem rico?  (10-15 minutos)  
Diga para os alunos lerem Marcos 10.17-22, a história do jovem rico que veio até Jesus. Eis algumas perguntas 
que você pode usar para discutir essa ilustração bíblica.  

1. Que pergunta o jovem queria que Jesus respondesse?  

“Bom Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna?” 

2. Como Jesus respondeu a pergunta do jovem rico?  

Citou alguns dos 10 mandamentos.  

             3. Que resposta o jovem rico deu acerca dos 10 mandamentos?  

“Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade.” 

 Comente: “ele ainda parece ter dúvidas sobre se deve fazer isto para ir para o céu”. Mostre que 
muitos cristãos, não apenas os novos, passam por tempos de dúvida.  

4. O que Jesus mostrou ser o problema que fazia esse homem ainda ter dúvidas. Que solução Jesus deu a 
esse homem?  
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Seu problema – dinheiro. 

A solução de Jesus - “Vai, e vende tudo quanto tens, e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no 
céu; e vem e segue-me”.  

5. Como o jovem rico reagiu ao conselho de Jesus?  

“Ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades”. 

Mostre que esse homem era um crente sincero em Deus. Ele foi sábio em ir até Jesus, o Próprio Deus, para 
saber a resposta à sua dúvida. Mas a parte triste da história é que ele rejeitou a solução de Deus. Neste momento 
nós queremos focar a discussão na causa das suas dúvidas – seu problema era o dinheiro. Ele pode também ter 
rejeitado a solução de Cristo, que incluía um chamado para uma nova vida de humildade.  

A questão que queremos esclarecer neste momento é que as dúvidas não são o problema – são o resultado, ou 
sintoma, do problema. Quando alguém tem dúvidas, algo está as causando. Todos diferentes tipos de problemas 
podem causar dúvidas na vida de um cristão. As dúvidas do jovem rico foram causadas não simplesmente pelo 
dinheiro, mas pela atitude que ele tinha em relação ao seu dinheiro.  

9.  Problemas Causadores de Dúvidas  (5-10 minutos)  
Diga para os alunos listarem diferentes problemas que lhes fazem ter dúvidas sobre se são cristãos. Alguns dos 
problemas ou dúvidas que eles podem listar pode não parecer diretamente relacionados com as dúvidas. Tudo 
bem. Matenha a discussão neste ponto. Com alguns dos problemas deles você também pode dizer para darem 
uma pequena explicação de que tipos de dúvidas os problemas causam.  

Se eles tiverem muita dificuldade em pensar nos problemas que causam dúvidas, volte às dúvidas que eles 
tiveram no início desta lição. (Veja a atividade nº 7 do plano de aula.)  

Você também pode listar os problemas dados no manual do aluno nas páginas 41-44. Se você já fez uma boa 
lista, você também pode esperar nisto até às próximas sessões de aula quando você vai discutir soluções para as 
dúvidas.  

O nosso objetivo neste momento é simplesmente identificar diferentes problemas que causam dúvidas. Não 
tente explicar agora com muitos detalhes como cada problema pode ser resolvido. Nós discutiremos isto na 
nossa próxima aula.  

10.  Quem coloca essas dúvidas na sua mente? (10-15 minutos)  
Esta questão pode facilmente causar confusão, por isto tome o cuidado de explicar claramente e ilustrar cada 
ponto. As páginas 37-40 do manual do aluno fornecem um bom ponto de partida para as quatro fontes de 
dúvidas.  

Satanás  
A fonte de dúvidas mais fácil de identificar é Satanás. Mostre alguns dos versículos que descrevem Satanás como 
mentiroso e enganador. Certamente ele fará tudo ao seu alcance para desencorajar os novos cristãos. Volte à lista 
de problemas e ilustre como Satanás poderia usar alguns desses para trazer dúvidas à sua mente.  
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Outras Pessoas  
O manual do aluno na página 38 identifica diversas formas com que outras pessoas podem trazer dúvidas à sua 
mente. Diga para alguns dos alunos darem exemplos de dúvidas das suas próprias vidas que foram causadas por 
causa de outras pessoas.  

Você Mesmo  
Mostre que antes de tudo as dúvidas são pensamentos na sua mente. Às vezes esses pensamentos duvidosos vêm 
dos outros. Mas algumas pessoas criam suas próprias dúvidas. Elas questionam Deus e Seus caminhos. Peça para 
os seus alunos darem exemplos disto.  

Algumas pessoas dirão que essas dúvidas são realmente dúvidas vindas de Satanás. Talvez isto seja verdade em 
algumas ocasiões. Mas há ocasiões em que as pessoas simplesmente se recusam a acreditar em Deus e em Sua 
Palavra. Elas tomam a escolha por si mesmas. Isto se parece com o caso dos israelitas após terem deixado o 
Egito e se colocado a caminho da Terra Prometida.  

Salmo 95.8-10 Almeida Revista e Corrigida   
(8) Não endureçais os vossos corações, como em Meribá e como no dia da tentação no deserto; (9) 
Quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. (10) Quarenta anos estive 
desgostado com esta geração, e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus 
caminhos.  

11.  Deus coloca dúvidas na sua mente?  (5-15 minutos)  
Muitos cristãos têm dificuldades em acreditar que Deus colocaria dúvidas nas suas mentes. A ilustração bíblica do 
jovem rico indo a Jesus com suas perguntas parece se enquadrar nesta categoria, embora a Bíblia não afirme 
claramente ter sido este o caso. O manual do aluno discute esse evento e fornece uma explicação de por que 
Deus colocaria dúvidas na sua mente. Veja as páginas 39-40 do manual do aluno.  

Em algumas poucas ocasiões Jesus falou muito asperamente com os líderes religiosos dos Seus dias. Parece 
seguro asssumir que um possível benefício dos Seus duros comentários era plantar sementes de dúvida nas 
mentes deles. Ele estava tentando alertá-los das suas desilusões. Jesus apontou para um modo de medir a 
verdadeira espiritualidade totalmente diferente. Eu estou certo de que Ele esperou que eles começassem a ter 
dúvidas sobre o seus presentes modos de pensar.  

Algumas pessoas provavelmente sentiriam-se melhor a respeito disto chamando esta ação de Deus de “trabalho 
de convencimento do Espírito Santo”. Certamente Ele nos convence do pecado. Assegure-se de esclarecer que 
tipos de dúvidas Deus colocaria na mente da pessoa. Deus não colocaria dúvidas a respeito da Sua própria 
existência nas suas mentes. Ele colocaria dúvidas sobre eles realmente serem ou não serem cristãos. Não parece 
provável que Deus faria isto com um cristão sincero. Mas se alguém está convencido de que é um “bom cristão” 
e faz as coisas certas, mas Deus sabe que ele não é, então espere Deus colocar dúvidas na sua mente. Se Deus vê 
que essa pessoa está no rumo errado, e direcionado à destruição espiritual, Ele tentará ajudar essa pessoa a ver o 
erro do seu caminho.  

Tome cuidado de não cair numa grande discussão teológica neste momento. O ponto principal é perceber que 
Satanás não é a fonte direta de cada dúvida que surge no seu caminho. Quando examinarmos o caminho para 
nos livrarmos das dúvidas nós vamos querer identificar quem está fazendo as dúvidas surgirem na sua mente. 
Isto terá um efeito na solução que a pessoa usar para livrar-se da dúvida.  
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12.  Três tipos de problemas causam dúvidas.  (10-15 minutos)  
Nós queremos agora dar uma olhada mais de perto em alguns problemas que causam dúvidas. Esses problemas 
podem ser agrupados em três categorias.  

• Falta de conhecimento  

• Falta de entendimento  

• Falta de boa conduta  

As páginas 40-41 do manual do aluno trazem informações adicionais sobre estes três grupos. Volte aos 
problemas listados no início da sessão de aula e discuta como as dúvidas podem ser causadas por uma dessas 
falhas. Alguns problemas podem envolver faltas em todas as três áreas. Tome o exemplo bíblico do jovem rico. 
As suas dúvidas parecem ter sido um resultado de uma falta de conhecimento. Entretanto, após Jesus ter dado a 
ele uma solução clara ao seu problema, o jovem rico teve falta de boa conduta. Ele sabia a solução, ele a entendeu 
claramente, mas escolheu não fazer. 

Uma causa comum das dúvidas se refere à tentação. Quando alguém cai numa tentação pecaminosa, Satanás 
freqüentemente vem com tons de culpa e condenação. Dúvidas surgem em abundância. A causa foi o problema 
de comportamento. Depois que a pessoa pecou as dúvidas são muitas vezes maiores do que aquelas ocasiões em 
que ela meramente pensou sobre a tentação.  

Se os seus alunos puderem pensar em termos desses três grupos isto pode lhes ajudar na próxima sessão de aula, 
quando discutirmos soluções aos problemas que estão causando as dúvidas. Se eles se deparam com um 
problema que se enquadra na falta de conhecimento, providenciar a informação correta pode resolver o 
problema. No entanto, se é falta de boa conduta, mais informações não vão automaticamente mudar a situação.  

13.  Como você pode descobrir o que está lhe causando dúvidas?  (5-10 minutos)  
 
O manual do aluno traz quatro idéias sobre como você pode descobrir o que está fazendo você ter dúvidas. Veja 
as páginas 41-44 do manual do aluno. Se você tiver tempo nesta aula, comente estes quatro pontos-chave. Isto é 
realmente uma parte do processo de livrar-se das suas dúvidas. Se você deseja vencer as suas dúvidas, você 
precisa identificar qual é o problema que está causando a dúvida. Lembre os alunos que freqüentemente os 
cristãos enfrentarão dúvidas na vida, assim como foi quando eles tornaram-se cristãos. A vida de José no Antigo 
Testamento apresenta diversas situações difíceis em que seria fácil para ele duvidar acerca de Deus.  

Resuma brevemente os eventos da vida de José e explique por que Potifar colocou-o na prisão. (Veja Gênesis 37 
& 39.) Diga para dois alunos fazerem uma representação teatral a respeito. Esta a seguir foi retirada de Ensino 
Transformador (Turnabout Teaching), de Marlene LeFever (David C. Cook Publ.), página 13, usado com 
permissão.  

Situação :  
José foi acusado injustamente e lançado na prisão. Encene o debate que deve ter ocorrido na mente de José 
durante aqueles anos na cadeia. Um aluno vai fazer a parte do pensamento confiante de José, enquanto outro o 
pensamento de dúvida. A encenação pode começar assim: 
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PENSAMENTO DUVIDOSO: “Mas, Deus, eu segui o Senhor. É desta maneira que você me retribui? Eu não 
estou entendendo”. 

PENSAMENTO CONFIANTE: “Não, eu não entendo, mas eu me lembro de ter escutado as histórias de 
como o Senhor guiou Abraão através das dificuldades. Com certeza o Senhor também vai fazer isso comigo”.  

15.  Aplicação Pessoal  (5 minutos)  
Foque a aplicação pessoal dizendo para cada aluno identificar os problemas na sua vida que podem estar 
fazendo-lhe ter dúvidas. Eles também podem escrever um problema que lhes faça sentirem-se distantes de Deus. 
Se você tiver tempo, peça aos seus alunos para refletirem sobre em que categoria eles podem colocar esse 
problema.  

• Falta de conhecimento 

• Falta de entendimento 

• Falta de boa conduta 

16.  Tarefas 
1. No final da aula aplique um teste sobre Tiago 1.5-6. 

2. Corrija os Testes 9, 10 e 11 hoje ou no fim da próxima sessão de aula. 

3. Diga para os alunos lerem as páginas 36-45 do manual do aluno para revisar as questões 
discutidas hoje e para se prepararem para a próxima sessão de aula. 
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Avaliando Minhas Dúvidas 
Esta atividade é para ser usada como atividade de aquecimento para a lição 7 sobre as dúvidas. Faça uma cópia 
dela e dê a cada aluno. Para mais informações sobre como usar este teste, veja a atividade 5 do Plano de Aula 7, 
na página 56 deste manual. 

Avaliando Minhas Dúvidas 
Esta é uma folha para você avaliar-se. Cada pergunta pede uma resposta pessoal. Não há resposta “certa” ou 
“errada”. Você não é obrigado a devolvê-la ao seu professor. 

Leia cada frase e avalie-se com esta questão: “Em minha vida eu tenho tido dúvidas, perguntas, ou incertezas 
nestas áreas?” 

Confira o quadro que melhor descreve a sua experiência. 

 Muito Mais 
ou 
menos 

Quase 
nunca 

1.  Que Deus existe.    

2.  Que Jesus é Deus.    

3.  Que existe um Inferno de verdade.    

4.  Que eu vou para o céu quando morrer.    

5.  Que a nossa igreja tem as respostas a todas as minhas dúvidas e problemas 
espirituais. 

   

6.  O cristianismo realmente supre as necessidades dos adolescentes e adultos de 
hoje. 

   

7.  Que Deus realmente sabe quem é a melhor pessoa com quem me casar e que 
Ele vai me mostrar essa pessoa. 

   

8.  Que eu sou mesmo um cristão.    

9.  Que eu posso obedecer os mandamentos de Deus e mesmo assim ter sucesso 
na vida.. 

   

10.  Que Deus realmente se importa comigo e com minhas necessidades.    

11.  Que Deus vai responder as minhas orações.    

12.  Que outros na nossa igreja são verdadeiros cristãos.    

13.  Que Deus está satisfeito com o modo de vida que eu tenho agora.    
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Lição 8:  Livrando-se das Dúvidas  
 

1.  Verdade Bíblica 
Eu posso me livrar das minhas dúvidas sobre o ser cristão quando eu desenvolvo um padrão de vencer o 
problema que causa essas dúvidas.  

2.  Versículo Chave  

Filipenses 1.6 Almeida Revista e Corrigida  

Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a 
aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo.  

3.  Material de Referência do Aluno 
As páginas 40-47 do manual do aluno se referem a esta lição.  

4.  Preparação Para o Professor  
Planeje utilizar a maior parte da sessão de aula de hoje discutindo alguns dos exemplos bíblicos de pessoas que 
tiveram dúvidas. Não se sinta obrigado a discutir detalhadamente todos os três casos. Você pode querer gastar a 
maior parte do seu tempo na história de Tomé e mencionar brevemente os outros, ou usá-los na próxima sessão 
de aula. Os três casos usados neste plano de aula são: 

• Tomé duvidando que Jesus estava vivo. João 20.19-31.  

• Pedro duvida quando estava andando sobre a água. Mateus 14.22-33.  

• José duvidando da explicação de Maria sobre sua gravidez. Mateus 1.18-21.  

5. Aquecimento para a Lição: Estudo de Caso  (5-10 minutos)  
Toni é cristão há quase dois meses. Ele se converteu pela influência de Beto, um antigo colega de aula. Toni e 
Beto agora estão envolvidos no mesmo grupo de oração da igreja. Beto gosta do grupo e está empolgado em ser 
cristão.  

Mas Toni não está tão empolgado sobre ser cristão como estava há dois meses atrás. O estudo bíblico e a oração 
parecem tomar muito tempo, e alguns dos antigos hábitos que ele abandonou quando fez um compromisso de 
vida a Cristo ainda lhe atraem. Isto faz Toni pensar sobre se ele ainda é um cristão. Ele não contou a ninguém da 
sua família ou amigos sobre essa mudança na sua vida. Ele tem certeza de que o seu segredo não foi exposto 
porque ninguém em casa lhe disse nada sobre qualquer mudança que tenha visto na sua vida.  
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Toni está deprimido por causa disto tudo. Todos os outros cristãos no grupo sabem sobre o seu 
comprometimento com Cristo. Mas ele sente-se inferior a eles. Ele não conhece a Bíblia como eles. Ele não 
consegue orar com eles, e ele não fala sobre Deus como eles falam. Toni tem sérias dúvidas se é ou não cristão.  

Questões para Discussão 
1. Você acha que Toni poderia discutir suas dúvidas com Beto?  

2. O que Beto diria se Toni viesse lhe falar a respeito das suas dúvidas?  

3. O que você imagina ser a causa das dúvidas de Toni?  

4. O que você acha que vai acontecer se Toni não for à raiz de suas dúvidas e tentar vencê-las?  

Você pode imprimir este estudo de caso com as quatro questões para discussão. Dê aos alunos logo que 
chegarem à aula. Diga para escreverem suas respostas antes de você começar a discutir o estudo de caso.  

6.  Revise brevemente a sua última aula.  (5 minutos) 
Revise brevemente alguns dos pontos-chave discutidos na sua última sessão de aula.  

• O que são as dúvidas?  

• Quem pôe dúvidas na sua mente?  

• Dúvidas não são o problema, mas um sintoma ou uma conseqüência de um problema.  

Três tipos de problemas podem causar dúvidas 

• Falta de conhecimento 

• Falta de entendimento 

• Falta de boa conduta 

Nós estaremos usando essas verdades-chave para avaliar os estudos de caso bíblicos que olharmos na aula de 
hoje. 

7.  Apresente o caso bíblico de Tomé.  (5-10 minutos)  
Diga para os alunos lerem em alta voz a história da dúvida de Tomé em João 20.19-31. Antes de eles lerem essa 
história, diga para observarem como Tomé lidou com suas dúvidas.  

Após eles terem lido a passagem faça esta pergunta: 

• O que lhe chama a atenção sobre esse evento?  
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Deixe os alunos compartilharem suas impressões sobre essa história. Eles conseguem identificar as dúvidas de 
Tomé?  

8.  Qual foi a causa das dúvidas de Tomé?  (5-10 minutos)  
Pergunte aos alunos o que eles acham que estava fazendo Tomé ter dúvidas. Tente manter a discussão aberta a 
diferentes alternativas neste momento. Tente levar os alunos a pensar sobre o que está por baixo da superfície. 
Tomé disse que como não tinha ele mesmo visto Jesus, ele duvidava que estivesse vivo. Mas era esta a verdadeira 
causa? Havia um problema mais profundo que Tomé tinha? Eu penso que Tomé está demonstrando o problema 
de não ser capaz de confiar nas outras pessoas e no que elas dizem.  

Pergunte aos alunos que tipo de problema eles acham que Tomé tinha. Esse problema era:  

• Uma falta de conhecimento?  

• Uma falta de entendimento?  

• Uma falta de boa conduta?  

Diga para eles explicarem por que eles acham que foi esse tipo de problema na vida dele. Eu penso que foi 
basicamente um problema de conhecimento. Ele queria um tipo de conhecimento em particular para remover 
sua dúvida – em primeiro lugar conhecimento. Quando ele visse as marcas dos cravos nas mãos de Jesus e 
apalpasse o furo no lado, então ele creria.  

Em um nível mais profundo, o seu problema era uma falta de confiança. Isto é mais um problema de 
comportamento. Você demonstra que confia em alguém pelo seu comportamento. Tomé poderia ter feito isto 
aceitando a informação dada a ele pelos outros discípulos que já tinham visto Jesus.  

9.  Qual era a solução de Tomé para as suas dúvidas?  (10-15 minutos)  
Peça aos alunos para identificarem o que Tomé disse que tiraria suas dúvidas. Após você ter discutido a sua 
solução, tome tempo para apresentar o plano de cinco passos de como tirar as dúvidas. Veja as páginas 46-47 do 
manual do aluno. Depois de ter visto todos esses cinco passos, avalie as ações de Tomé para ver quais desses 
passos ele usou. Está claro que ele usou o passo um. A passagem não declara se ele usou os passos 2, 3 ou 4. Ele 
defintivamente tinha um plano claro para livrar-se das suas dúvidas (passo 5). Era esse o modo de Deus de tirar a 
sua dúvida? Veremos a resposta a isto conforme discutirmos as questões levantadas nas atividades 10 e 11 do 
plano de aula.  

Também seria bom notar que Tomé estava esperando a ajuda de Jesus para resolver suas dúvidas. Nós 
precisamos fazer o mesmo. Voltando aos três tipos de problemas que causam dúvidas, a solução de Tomé foi 
boa para obter o tipo de informação que ele queria. No entanto, essa solução não resolveria automaticamente a 
raiz do problema – confiar nas pessoas.  

Tomé não admitiu que tinha um problema em confiar nas pessoas. Se ele se recusa a admitir que tem esse 
problema, você pode estar certo de que ele terá problemas novamente de confiar nas pessoas no futuro. Discuta 
que tipos de mudanças Tomé teria que fazer se quisesse desenvolver uma atitude de mais confiança nos outros 
cristãos. Qual foi a solução de Tomé para as suas dúvidas?  
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10.  Como Jesus ajudou Tomé a livrar-se das suas dúvidas?  (5-1 0 minutos)  
Peça aos alunos para discutirem suas respostas a essas perguntas. Peça para eles basearem suas respostas na 
passagem bíblica sempre que for possível.  

1. Como Jesus ajudou Tomé a livrar-se das suas dúvidas? 

2. Jesus concordou com o plano de Tomé para tirar as dúvidas?  

3. Como Tomé reagiu a Jesus?  

4. O que a reação de Tomé nos diz sobre o quanto ele foi sincero ao livrar-se das suas dúvidas?  

Tomé foi a primeira pessoa no Novo Testamento a especificamente chamar Jesus de “Deus”. Tomé fez isto de 
uma forma muito pessoal: “Senhor meu, e Deus meu!” Ele não estava lutando sobre se serviria a Deus ou não. 
Suas dúvidas centravam-se em se Jesus estava vivo ou não.  

11.  O que Jesus disse que estava fazendo Tomé ter dúvidas?  (5-10 minutos)  
Vimos que Jesus estava muito diposto a ajudar a Tomé resolver suas dúvidas. Vejamos o que Jesus tinha a dizer 
sobre o que estava causando suas dúvidas. Note que Jesus não teve nenhuma severa repreensão por causa das 
dúvidas de Tomé. Mas no verso 29 Jesus gentilmente procura por um problema mais profundo na vida de 
Tomé. De uma forma muito positiva Jesus mostra que a melhor forma é crer sem ver a evidência física o tempo 
todo. Jesus não disse que Tomé estava errado em procurar evidências físicas. Jesus estava disposto e pronto a 
provar a evidência.  

Mas a vida de fé como cristão requer crença que nem sempre é comprovada com evidências físicas. E se cada  
cristão quisesse as mesmas evidências que Tomé quis? Estaria Jesus disposto a aparecer pessoalmente para cada 
novo convertido para que ele pudesse tocar nas cicatrizes das suas mãos e colocar as mãos no buraco no Seu 
lado? 

A vida cristã requer que nós aprendamos a confiar em Deus e confiar nos outros cristãos. A falta de fé de Tomé 
parece ser o problema mais profundo com que Jesus queria que ele tratasse. Seria bom notar que Tomé não foi o 
único discípulo que duvidou do que os outros discípulos lhe disseram sobre a ressurreição de Jesus.  

Leia Lucas 24.9-12, que mostra que todos os discípulos duvidaram no começo. Mesmo depois de os dois 
homens de Emaús contarem aos discípulos sobre o seu encontro com Jesus, os discípulos ainda duvidaram. 
Apenas após Jesus aparecer a eles e lhes acalmar o medo eles creram que Jesus estava vivo. Veja Lucas 24.36-43.  

12.  O Estudo de Caso de Jesus e Pedro Andando Por Cima da Água  (5-20 minutos)  
Nós usaremos a mesma série de perguntas que usamos com Tomé para discutir as dúvidas na vida de Pedro. 
Diga para os alunos identificarem o problema que estava provocando as dúvidas, as conseqüências das dúvidas, e 
como Jesus ajudou Pedro a livrar-se das suas dúvidas.  

1.  Leia Mateus 14.22-33.  

2.  O que lhe chamou a atenção nessa história?  
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3.  O que estava fazendo Pedro ter dúvidas?  

4.  Quem estava colocando essas dúvidas na sua mente? (Ele mesmo). 

5.  Quais foram as conseqüências das dúvidas de Pedro?  

• As conseqüências imediatas.  

• Como você pensa que Pedro se sentiu depois que voltou ao barco e teve que encarar os outros 
discípulos?  

6.  O que Pedro fez para livrar-se das suas dúvidas? (O seu primeiro problema foi lidar com as 
conseqüências das suas dúvidas – ele iria afundar se Jesus não lhe ajudasse. Mais tarde ele teria 
tempo para tratar dos problemas, que causaram suas dúvidas - medo, descrença, e falta de fé).  

7.  O que Jesus fez para ajudar Pedro? Isto ajudou Pedro a livrar-se das dúvidas, ou apenas ajudou a 
tratar das conseqüências das suas dúvidas?  

De forma semelhante com que Ele falou com Tomé, Jesus deu a Pedro alguns conselhos práticos de uma forma 
gentil mas firme. Ele não fez nenhuma repreensão dura, apenas um breve comentário sobre uma forma melhor 
de enfrentar as situações difíceis.  

13.  Dúvidas de José Sobre a Gravidez de Maria  (5-1 5 minutos)  
O relato em Mateus 1.18-25 não declara especificamente que José teve dúvidas sobre o que aconteceu a Maria. 
Mas suas ações parecem deixar claro que ele não acreditou na sua história, de como ela ficou grávida. José 
planejou desfazer o seu noivado porque ele sabia que não era o responsável pela gravidez dela.  

A passagem não fala sobre se ele lutou com dúvidas. Mas Deus providenciou uma solução para as suas dúvidas e 
falou claramente o que fazer. José certamente poderia ter achado motivos para duvidar do sonho. Em uma 
situação semelhante um anjo apareceu a Zacarias, anunciando que a sua mulher ganharia um filho em quem 
deveriam pôr o nome de João. Zacarias duvidou da mensagem do anjo e ganhou um “sinal” de que isto 
realmente vinha de Deus. Ele ficou sem falar até depois do nascimento de João Batista.  

José tinha um problema de conhecimento. Se Maria tentasse explicar como ela ficou grávida, seria bem fácil de 
ver por que José teve dificuldade de acreditar nela. Deus deu a informação de que ele precisava num sonho. José 
prontamente aceitou essa informação vinda de Deus, e suas ações provam isto. O problema era uma simples 
falta de conhecimento. A solução foi simples - Deus deu a ele a informação necessária. O comportamento de 
José rapidamente respondeu a essa nova informação.  

A seguir diversas perguntas que você pode usar para discutir esse evento da vida de José e Maria.  

1. O que lhe chama a atenção nesse evento?  

2. O que fez José duvidar da explicação de Maria? Coloque-se no lugar de José. Você acreditaria na sua 
noiva se ela lhe dissesse que Deus a engravidou?  
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3. Que ação José decidiu tomar que mostra que ele não acreditou na explicação de Maria para estar grávida?  

4. Como Deus ajudou José a resolver esse problema?  

5. Qual foi a resposta de José ao sonho? Essa resposta mostra que ele ainda tinha dúvidas?  

14.  Como Deus trata aqueles que ainda têm dúvidas?  (5-10 minutos)  
Todas essas três ilustrações bíblicas fornecem um quadro claro de como Deus lida com aqueles que têm dúvidas 
honestas. Deus não ignora as dúvidas. Ele lidou diretamente com cada uma. Ele não simplesmente criticou-lhes 
duramente ou condenou-lhes por sua falta de fé. Dúvidas honestas não são o pior tipo de pecado que você pode 
cometer. Em todos os três casos, as pessoas escolheram se livrar das dúvidas e aceitar a ajuda de Deus. Eles não 
continuaram teimosamente com suas dúvidas depois de Deus ter-lhes dado uma resposta.  

No entanto, nós precisamos ser cuidadosos de não rejeitar a ajuda de Deus. Sua ira foi dirigida àqueles que 
rejeitaram confiar n’Ele e àqueles que questionaram Sua integridade. Os israelitas viajando do Egito para a terra 
prometida de Israel foram culpados deste tipo de descrença. Veja Salmos 95.8-10.  

15.  Aplicação Pessoal  
Diga para os alunos escreverem uma ou mais dúvidas que tenham. Antes do próximo período de aula, diga para 
estudarem o plano de 5 passos dado nas páginas 46-47 do manual do aluno. Eles devem escrever respostas para 
cada passo, especialmente para os passos 3 e 5. Diga para trazerem isto na próxima sessão de aula para mais 
discussões sobre como livrar-se de dúvidas.  

Se eles não tiverem nenhuma dúvida no presente momento, diga para escreverem sobre uma dúvida que tiveram 
no passado. O que a causou? Como eles se livraram dela?  

16.  Tarefas  
1. Corrija as Provas 8 e 9 se você não o fez no final da última aula.  

2. Corrija o Teste 5, “Escreva sua história.”  

17.  Minhas Avaliações e Idéias para o Ensino desta Lição. 
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Lição 9: Livrando-se das Dúvidas  
 

1. Verdade Bíblica  
Eu posso me livrar das minhas dúvidas sobre o ser cristão quando eu desenvolvo um padrão para vencer o 
problema, que causa essas dúvidas.  

2.  Versículo Chave:  

Salmos 94.19 * 

Senhor, quando as dúvidas enchem minha mente, quando meu coração está 
conturbado, me acalme e me dê esperança e alegria renovadas.  

3.  Material de Referência do Aluno 
As páginas 36-49 do manual do aluno se referem a esta lição. O Teste 12, “Solucionando as Dúvidas”, do 
Caderno de Estudo, vai ser usado nesta lição. Se o tempo permitir, também podemos usar o Teste 5, “Escreva 
sua história”.  

4.  Aquecimento Para A Lição: “Se Eu Morrer Hoje À Noite” 
Inicie a aula pedindo a cada aluno para responder a pergunta a seguir. Não exija que eles respondam em alta voz 
frente à turma. Você pode fazer cópias disto e dizer para eles preencherem quando estiverem sozinhos. Diga 
antecipadamente a eles se você vai ou não recolher essas perguntas.  

Se você fosse morrer hoje à noite, você estaria seguro de que iria para o céu? Explique brevemente por que você 
escolheu esta respota.  

• Sim, eu me sinto muito seguro sobre o meu relacionamento com Deus, e eu tenho muita certeza de que 
iria para o céu. 

• Às vezes eu tenho dúvidas sobre se iria ou não para o céu.  

• Eu não tenho muita certeza de que iria para o céu se morresse hoje à noite.  

• Eu não quero pensar a respeito.  

Nós normalmente queremos a atividade de aquecimento para a lição para ajudar os alunos a se soltarem e se 
envolverem na discussão de aula. Esta pode ser uma pergunta bastante instigadora para aqueles que não estão 
seguros dos seus relacionamentos com Jesus. Uma forma de você ajudar a relaxar a tensão é descrever como 
você teria respondido essa pergunta em diferentes momentos da sua vida. Explique quando você escolheria cada 
uma das diferentes respostas e conte como e por que você passou de um estágio para o outro. 

*N. do T.: Versão não disponível em língua portuguesa. Esta tradução foi utilizada por ser melhor adequada ao sentido original do texto 
em inglês. 
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Se você achar ser útil para a turma, você pode perguntar se alguém gostaria de dividir com a turma a sua resposta 
a esta atividade. Deixe-os explicar brevemente por que escolheram as suas respostas. 

5.  Revise o plano de 5 passos para vencer as dúvidas.  (5-10 minutos)  
Examine o plano de 5 passos sobre como livrar-se das dúvidas dado nas páginas 46-47 do manual do aluno. Dê 
um ou dois exemplos de sua própria vida de como você tem seguido esse padrão. Assegure-se de compartilhar 
os resultados - suas soluções funcionaram de fato? Por quanto tempo? Não tenha medo de compartilhar os 
fracassos tanto quanto as vitórias.  

6.  Discuta as causas das dúvidas do caso 1 do Teste 12.*  (10-15 minutos)  
Diga para diferentes alunos compartilharem suas respostas à questão um do Caso Um do Teste 12. Tente manter 
a discussão com um final aberto para que diferentes respostas possíveis possam ser livremente compartilhadas. 
Após você ter discutido as respostas deles, tome alguns minutos para revisar o plano de quatro passos sobre 
como descobrir o que está causando as suas dúvidas. Esse plano é dado na página 45 do manual do aluno. Diga 
para os seus alunos discutirem como Carmem poderia encontrar as causas das suas dúvidas usando esse plano. 
Uma vez que você determinou o que você pensa serem as causas mais prováveis das dúvidas de Carmem, então 
decida em que categoria de problemas melhor se encaixa.  

• Problema de conhecimento.  

• Problema de entendimento.  

• Problema de comportamento.  

Diga para os alunos acrescentarem às suas respostas uma explicação de por que eles fizeram essa escolha. Se eles 
entenderem corretamente as causas das dúvidas de Carmem, será mais fácil para eles encontrarem formas 
efetivas para eles livrarem-se dessas dúvidas.  

7.  Discuta as soluções para as dúvidas no caso 1 do Teste 12.*  (10-1 5 minutos) 
Diga para os alunos compartilharem suas idéias de soluções para as dúvidas de Carmem no Caso 1 do Teste 12. 
Suas respostas provavelmente vão corresponder aos problemas que eles listaram para a primeira pergunta 
daquele estudo de caso. Muitas das soluções deles podem ser metas a longo-prazo. Se isto for verdade, peça a 
eles para lhe darem metas específicas que Carmem poderia fixar nos próximos dias para começar a se livrar 
desses problemas. Tente fazê-los pensar nas conseqüências das diferentes metas que eles sugeriram. São metas 
realistas? Eles “super-espiritualizaram” o problema?  

*Você pode cuidadosamente anotar as diferentes respostas que os seus alunos derem nesta parte da lição. Suas 
idéias nesses dois estudos de caso poderão ser úteis quando você ensinar esta lição da próxima vez.  

8.  Discuta as causas das dúvidas no caso 2 do Teste 12.  (10-15 minutos) 
Diga para diferentes alunos dividirem suas respostas à questão um do Caso Dois do Teste 12. Tente fazer com 
que esta discussão tenha um final aberto, para que diferentes respostas possíveis possam ser compartilhadas. 
Diga para eles discutirem como Davi poderia encontrar as causas das suas dúvidas usando o plano de quatro 
passos dado na página 45 do manual do aluno.  
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Uma vez que você determinou quais são as causas mais prováveis das dúvidas de Davi, então decida em que 
categoria o problema melhor se enquadra.  

• Problema de conhecimento.  

• Problema de entendimento.  

• Problema de comportamento.  

Diga para os seus alunos acrescentarem às suas respostas uma explicação de por que eles fizeram essa escolha. Se 
eles entendem corretamente as causas das dúvidas de Davi será mais fácil para eles descobrirem formas 
específicas para ele livrar-se dessas dúvidas.  

9.  Discuta as soluções para as dúvidas no caso 2 do Teste 12.*  (10-15 minutos)  
Diga para os seus alunos compartilharem suas idéias de soluções para as dúvidas de Davi no Caso 2 do Teste 12. 
Suas respostas provavelmente vão corresponder aos problemas que eles listaram para a primeira questão daquele 
estudo de caso. Use as mesmas sugestões dadas para o estudo de caso de Carmem ao avaliarem as soluções que 
eles dão para as dúvidas de Davi.  

10.  Discuta as dúvidas que os seus alunos tiverem.  (10-15 minutos)  
A atividade de aplicação pessoal para a última sessão de aula pediu para os alunos fazerem uma avaliação de uma 
dúvida que eles estivessem enfrentando nas suas vidas. Eles deveriam ter listado o problema causando as dúvidas 
e possíveis soluções para livrar-se desse problema. Peça para alunos voluntários lerem seus problemas e soluções 
sugeridas para a turma. Diga para a turma avaliar os exemplos dados pelos alunos.  

• Você acha que o aluno definiu adequadamente o problema causador das dúvidas?  

• Há outras causas possíveis?  

• O aluno estabeleceu passos realistas para resolver as dúvidas?  

• As metas são simples o suficiente para que ele possa começar nesta semana?  

• As metas podem ser mensuradas?  

• Qual é o papel de Deus no processo de resolução?  

• O aluno está dependendo demais de Deus, ou deixou Deus do lado de fora da solução?  

*Veja a nota na página 70. 

Se você tiver tempo, permita que vários alunos compartilhem suas dúvidas e passem pelo mesmo processo de 
avaliação. Lembre os alunos de seguirem o conselho de Judas 22 (NTLH) “Tenham misericórdia dos que têm 
dúvidas”. Assegure-se de que os alunos mantenham seus comentários positivos e úteis.  
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11.  Revise os problemas causadores de dúvidas.  (5-10 minutos) 
Pode ser útil revisar os dez problemas dados nas páginas 41-44 do manual do aluno. Esses são problemas 
comuns, que freqüentemente fazem os cristãos terem dúvidas. Discuta como esses problemas causam dúvidas e 
como eles podem ser resolvidos.  

Você pode compartilhar exemplos de outros alunos que freqüentaram essas aulas antes e como eles responderam 
às dúvidas. Isto seria útil especialmente se você tem alunos que não se sentem à vontade para compartilhar seus 
exemplos com o restante da turma.  

Em todos os casos que você discutir, enfatize o valor do estudo bíblico pessoal como uma parte importante do 
livrar-se das dúvidas. O verdadeiro segredo é descobrir a maneira de Deus de livrar-se das dúvidas - Suas 
maneiras são muito melhores do que quaisquer que possamos imaginar. Encoraje-os a descobrir o que Deus fala 
a respeito dos problemas que estão fazendo eles terem dúvidas. Mostre a eles como eles podem fazer isto.  

12.  Ajudando Outros (5-10 minutos) 
Incentive os alunos a ajudarem outros que estejam lutando com dúvidas. Muitas vezes um novo cristão pode 
mais facilmente identificar as lutas pelas quais outro novo cristão está passando. Se você tiver tempo, você pode 
revisar a forma com que Jesus tratou aqueles que se dirijiram a Ele com dúvidas.  

• O jovem rico. Lucas 18.18-30  

• Pedro caminhando por cima da água. Mateus 12.22-33  

• Tomé duvidando que Jesus estava vivo. João 20.19-31  

Você pode dividir a turma em três grupos e dizer para verem novamente esses exemplos bíblicos. Diga para 
fazerem uma lista das idéias úteis que podemos aprender do modo como Jesus ajudou aqueles que tinham 
dúvidas. Eles podem fazer duas listas: 

1. Coisas úteis para fazer por aqueles que têm dúvidas.  

2. Coisas que não se deve fazer por aqueles que têm dúvidas.  

Em todos os três casos nós vemos Jesus respondendo de uma forma semelhante. Ele não fez pouco caso das 
suas dúvidas como tolas ou sem importância. Ele falou gentilmente com as pessoas. Jesus não expressou 
nenhuma atitude de superioridade. Nenhum extenso sermão seguiu a admissão das dúvidas. Jesus deu conselhos 
simples e diretos de como resolver as dúvidas.  

Deixe seus alunos saberem que não são obrigados a resolver as dúvidas das outras pessoas por aí. Mesmo que 
eles não tenham a solução para o problema, eles podem fazer duas coisas muito importantes. Primeiro, eles 
podem ser ouvintes compassivos. Muitas vezes a pessoa que está lutando com dúvidas precisa que lhe assegurem 
de que não está lutando numa questão de vida ou morte. Segundo, eles podem oferecer encorajamento. Diga a 
eles para admitirem, “Olhe, eu não tenho a solução para o seu problema, mas eu quero que saiba que me 
importo com você. Eu vou orar por você. Eu sei que você depende de que Deus lhe ajude, e eu também vou 
fazer todo o possível para lhe ajudar”. 
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Encoraje-os a serem cuidadosos em tentar resolver os questionamentos dos outros. Desencoraje-os de dar 
respostas simplistas como “Ore a respeito disto, e todas suas dúvidas acabarão”. Oração é muito importante no 
processo de obter segurança no seu relacionamento com Jesus. Mas esse tipo de respostas superficiais às vezes 
pode fazer mais mal do que bem. Se eles ouvirem cuidadosamente e darem sincero encorajamento, eles podem 
estar certos de que este tipo de ajuda realmente vai beneficiar a pessoa que está lutando com dúvidas.  

13.  Conclusão  (5-10 minutos)  
Pergunte se eles têm quaisquer outras perguntas sobre este curso inteiro. Se você tiver tempo extra, você pode 
dizer para um ou dois alunos lerem para a turma o trabalho que fizeram no Teste 5, “Escreva sua história.” Se 
essas provas foram feitas corretamente, os alunos deverão ser capazes de explicar claramente a outra pessoa 
como tornar-se cristã.  

14.  Aplicação Pessoal  (5 minutos)  
1. Desafie-os a continuar a trabalhar em metas específicas para vencer os problemas que estão causando as 

dúvidas nas suas vidas.  

2. Diga para os alunos formarem duplas e compartilharem um com o outro pelo menos uma forma com 
que este curso lhes ajudou a saberem sobre suas decisões. Solicite que um ore pelo outro.  

15.  Tarefas  
1. Corrija o Teste 12, “Resolvendo Dúvidas”, e quaisquer outras provas que você ainda não corrigiu.  

16.  Minhas Avaliações e Idéias para o Ensino desta Lição. 
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Lição 10:  Exame 
 

1.  Apresente o próximo curso a ser ministrado.  
A. Distribua o Caderno de Estudo ou quaisquer das provas que devem ser completadas antes do 

primeiro período de aula do próximo curso que você ou outro professor vai estar ensinando.  

B. Diga para os alunos abrirem na última página dos seus novos cadernos de estudos. Eles deverão 
encontrar uma cópia em branco do Cronograma. Se os seus cadernos de estudos não tiverem 
esse formulário na contracapa, dê aos alunos uma cópia em branco do Cronograma. Dê a eles as 
datas de cada teste, prova e exame.  

2.  Aplique o exame para este curso.  
 

3. Se você ainda não o fez, devolva todos os testes e provas que você corrigiu.  
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E X A M E  1 ,  G R A U _ _ _ _ _ _ _  

Nome _________________________ 
Classe _________________ 
Data   ____/____/____ 
 

MARQUE V OU F (2 pontos cada) 

INSTRUÇÕES: Coloque ___V_____ se a resposta estiver correta. 

   Coloque ___F_____ se a resposta estiver errada. 

1. ______ Antes de você ter certeza de que és cristão, você precisa entender o que significa ser cristão. 

2. ______ Se você quer tornar-se cristão, você precisa estar disposto a obedecer a Deus. 

3. ______ Você é um cristão se você sente-se como sendo um cristão. 

4. ______ A salvação é baseada em verdades - verdades contidas na Bíblia. 

5. ______ Você não precisa ter fé em Deus para se tornar cristão. 

6. ______ Se você tornou-se cristão, vai levar mais ou menos dois anos para você ver alguma mudança real na 
sua forma de viver e suas atitudes. 

7. ______ Um dos primeiros sinais de um verdadeiro cristão é que ele não vai querer compartilhar com os 
outros o que Cristo está fazendo na sua vida. 

8. ______ Se Cristo está no controle da sua vida, então a sua vida pode ser plena e completa. 

9. ______ Se você quer ter certeza se é um cristão, você precisa pedir para Jesus vir ao seu coração todos os dias 
ou em cada reunião na Igreja. 

10. ______ Se você quer ir para o céu, tudo o que você precisa fazer é crer que Jesus foi um homem bom. 

11. ______ A Bíblia nos diz para nos tornarmos cristãos. 

12. ______ O Espírito Santo vai lhe dizer se você é um cristão. 

13. ______ Quando você se torna cristão, o Espírito Santo vai lhe ajudar e ensinar a como tornar-se um cristão 
mais forte.  

14. ______ Se você torna-se cristão, o Espírito Santo vai lhe ajudar e ensinar a como se tornar um cristão mais 
forte. 

15. ______ Jesus quer ser o seu melhor amigo. 

16. ______ Você precisa pedir a Jesus para perdoar os seus pecados se você quer tornar-se cristão. 
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ESCOLHA A ALTERNATIVA CORRETA 

Escolha a resposta correta e coloque a letra da resposta na linha em branco. (2 pontos) 

1. ______ Se alguém tem dúvidas se é ou não cristão, essa pessoa deve: 

  A.  Esquecê-las. 

  B.  Entregá-las a Deus. 

  C.  Reprimir ou ignorá-las. 

QUESTÕES DE RESPOSTA RÁPIDA. 

1.  Faça uma lista das verdades que você precisa conhecer para tornar-se cristão. (Essas verdades encontram-se 
na Bíblia) (1 ponto cada parte) 

 1. ______________________________________________________________________________ 

 2. ______________________________________________________________________________ 

 3. ______________________________________________________________________________ 

 4. ______________________________________________________________________________ 

 5. ______________________________________________________________________________ 

 6. ______________________________________________________________________________ 

 7. ______________________________________________________________________________ 

 8. ______________________________________________________________________________ 

2.  Quais são os três lugares em que se pode procurar evidências de que se é cristão? (3 pontos cada) 

a. __________________________________________________________________________________ 

b. __________________________________________________________________________________ 

c. __________________________________________________________________________________ 

3.  Escreva os versículos memorizados com as referências. (21 pontos) 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

4.  Explique o que significa ter um relacionamento pessoal com Jesus. (4 pontos) ________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

QUAL É O SEU CONSELHO? 

A maioria dos cristãos em algum momento têm dúvidas sobre o ser cristão. Como você pode ajudar essas 
pessoas a resolverem seus problems e ajudá-las a tirar suas dúvidas? 

1. Sílvio é um aluno do Desafio Jovem. Sua namorada não é cristã. Ela quer que ele deixe o programa. Toda vez 
que Sílvio fala com ela, ela chora e lhe convida para ir para casa. Sílvio não sabe o que fazer. Ela parece ser uma 
parte da sua vida que ele não entregou a Cristo. Isto está fazendo-o ter dúvidas sobre sua conversão. Que 
conselho você daria a ele? (4 pontos) 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________ 

2.  João, que tornou-se cristão na semana passada, duvida que ainda seja cristão. Ele tem outro problema. Ele 
ainda está usando a “velha” liguagem de rua. Ele sente que não deveria usar gírias nem palavras torpes, por se dar 
conta de que amaldiçoar é pecado. Qual é o seu conselho? (4 pontos) 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

3.  Na semana passada Suzana aceitou Jesus no túnel do “metrô” a caminho do serviço. Isso foi uma experiênca 
real para ela. Mas ela não está segura a respeito de tudo isto agora. (4 pontos) 

     a.  Qual é o problema dela?______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

     b.  O que ela deveria fazer a respeito? ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

4.  Jane odeia o seu pai por bater nela. Agora ela aceitou a Jesus pessoalmente. Quando contou ao seu pai sobre 
isto, ele disse: “Como você pode ser uma cristã e me odiar?” Ela pensou sobre isto e ponderou: “Eu sou mesmo 
cristã?” (4 pontos) 

     a.  Qual é o problema dela? ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

     b. Qual é a solução? ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

5.  José roubou R$ 500,00 de seu pai. Agora que ele se tornou cristão, ele sente-se culpado disto. Ele recusa-se a 
se acertar com seu pai. Ainda assim ele crê que pode ser um cristão. O que ele deveria fazer? (4 pontos) 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

6.  Agora que o Jonas é cristão ele percebe que é muito orgulhoso por ter um lindo cabelo e apresentação 
pessoal. Se ele não fizer algo a respeito do seu problema – orgulho – o que pode acontecer à sua experiência 
cristã? (4 pontos) 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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C O M O  S A B E R  S E  S O U  C R I S T Ã O ?  

E X A M E  1 ,  G A B A R I T O  

Página 1:  

Marque V ou F (2 pontos cada) 

1.  V Verdadeiro          5. F Falso           9. F Falso         13. F Falso 

2. V Verdadeiro           6. F Falso           10. F Falso         14. V Verdadeiro 

3.  F Falso           7. F Falso            11. V Verdadeiro         15. V Verdadeiro 

4. V Verdadeiro           8. V Verdadeiro            12. V Verdadeiro          16. V Verdadeiro 

Página 2:   

Escolha a alternativa correta (3 pontos) 

1.  B 

Questões de Resposta Rápida 

     1.  8 pontos (1 ponto cada)  

 1.  Deus existe. 

 3.  Eu sou pecador.  

 2.  A Bíblia é verdadeira. 

4.  Deus me ama e enviou Jesus para morrer por mim. 

5.  Jesus é o único que pode perdoar os meus pecados. 

6.  A penalidade do pecado é a morte. 

7.  Eu posso ser salvo se pedir para Jesus me perdoar. 

8.  Eu preciso permitir que Jesus seja o líder de minha vida. 

Página 3:     

 2.  9 pontos (3 pontos cada) 

 A.  A Bíblia                B.  O Espírito Santo    C.  Mudanças na Minha Vida 

     3.  18 pontos (6 pontos cada versículo) 

 Romanos 8.16   João 1.12   Tiago 1.5-6 
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C O M O  S A B E R  S E  S O U  C R I S T Ã O ?   

E X A M E  1 ,  G A B A R I T O ,  P Á G I N A  2  

     4.  (4 pontos) Há diversas maneiras com que os alunos podem abordar esta questão. Use flexibilidade ao 
graduar suas respostas. A seguir vão os passos dados no manual do aluno sobre como desenvolver um 
relacionamento pessoal com Jesus. 

 1.  Ambas as pessoas precisam querer esse relacionamento. 

 2.  Aprender a como se comunicar com Jesus. 

 3.  Aprender a desenvolver confiança e honestidade. 

 4.  Aprender a Lhe respeitar e amar. 

Página 4: 

     “Qual é o seu conselho?”  (Respostas sugeridas para todas as seis atividades) 

 1.  (4 pontos)  Ele precisa entregar essa parte de sua vida (sua namorada) a Deus. 

 2.  (4 pontos)  Ele precisa abandonar esse pecado. 

 3.  4 pontos (resposta em 2 partes)   

A. Ela está guardando segredo do fato de ter tornado-se cristã. Agora ela tem dúvidas sobre se é 
ou não cristã. 

B.  Contar a outras pessoas que ela aceitou Jesus.  

Página 5: 

 4.  4 pontos (resposta em 2 partes) 

  A.  Ela tem amargura. 

  B.  Ela deveria perdoar o seu pai. 

 5.  (4 pontos) Contar a seu pai sobre a situação e lhe pedir perdão. 

 6.  (4 pontos) Ele pode perder o seu relacionamento com Deus. 
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