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“Quanto mais alguém busca explicar a Palavra de Deus a outros, 

com amor pelas almas, mais clara ela se tornará para ele próprio. 

Quanto mais usarmos nosso conhecimento e exercitarmos nossas 

habilidades, maior conhecimento e capacidade teremos” (Ellen G. White, Parábolas 

de Jesus, p. 354). 
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Na primavera de 1880, Ellen White, dirigindo-se à liderança da igreja, disse 

que era necessário mais ensino bíblico e menos sermões. Ellen White escreveu: 

“O plano de se darem estudos bíblicos foi uma ideia de origem celeste. Há 

muitos, tanto homens como mulheres, que podem se dedicar a esse ramo da obra 

missionária. Podem-se assim desenvolver obreiros que se tornem poderosos servos 

de Deus. Por esse meio a Palavra de Deus tem sido dada a milhares, e os obreiros 

são postos em contato pessoal com pessoas de todas as línguas e nações. [...] As 

pessoas são solicitadas a ler, examinar e julgar por si mesmas, e devem sentir a 

responsabilidade de receber ou rejeitar a iluminação divina. Deus não permitirá 

que essa preciosa obra em Seu favor fique sem recompensa. Ele vai coroar de êxito 

todo esforço humilde feito em Seu nome” (Obreiros Evangélicos, p. 192). 

O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão unidos em um “pequeno grupo” com o 

propósito expresso de redimir a humanidade. Os pequenos grupos podem ter vários 

propósitos, mas seu objetivo principal é ganhar para Jesus pessoas perdidas. Isto 

é, ao trabalharmos em pequenos grupos, podemos ajudar não apenas a nós 

mesmos, mas também os outros. 

Como podemos permanecer em Cristo e na Palavra de Deus? 

 

1 PERMANEÇAM EM MIM 

 

Depois de preparar o solo do coração do interessado, e despertar interesse 

plantando a semente do evangelho, a fase seguinte no processo de fazer discípulos 

é o cultivo da Palavra de Deus. Essa parte é a mais demorada e trabalhosa, e a 

melhor maneira para realizá-la é ministrando estudos bíblicos. 

Permanecemos em Cristo quando Sua Palavra permanece em nós; é pelo 

poder da Palavra que o crescimento ocorre. Além da Palavra de Deus ser a semente 

que dá início à vida espiritual, ela também é o meio pelo qual essa vida é cultivada. 

Uma das melhores maneiras de acolher alguém que demonstrou interesse pela 

Palavra de Deus é convidá-lo para fazer um curso bíblico.  

O propósito de Jesus em chamar os discípulos era prepará-los tanto 

espiritualmente quanto de maneira prática para a missão. Em comunhão com 

Cristo, eles cresceram em graça e aprenderam a ministrar com eficiência. 

Quem, em sua igreja, poderia treinar você para ministrar estudos bíblicos? 
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2 MINISTÉRIO DINÂMICO 

 

Cada igreja precisa ser um centro de treinamento para o discipulado:  

(1) Forme uma equipe com um coordenador e instrutores auxiliares para 

dirigir o centro de treinamento. 

(2) Obtenha apoio da liderança, incluindo promoção, apoio financeiro e 

participação. 

(3) Promova na igreja, divulgue nas mídias etc. 

(4) Forneça materiais aos alunos: manuais, livros, cursos bíblicos, DVDs, e 

outros, para usar na ministração dos estudos bíblicos aos interessados. 

(5) Leve os alunos do centro de treinamento para realizar pesquisas de 

interesse religioso na região da igreja. 

(6) Acompanhe e avalie os alunos durante a ministração dos estudos bíblicos 

aos interessados deles. 

(7) Mantenha um grupo de oração permanente pelos projetos. 

Por que muitos acham que somente pastores e líderes de igreja são aptos para 

dar estudos bíblicos? 

 

3 A ARTE DE FAZER PERGUNTAS 

 

Quando seguimos Jesus e nos tornamos Seus discípulos, o aprendizado 

se torna essencial. Mesmo que isso pareça elementar, o fato é que muitos o 

encaram somente de uma perspectiva experiencial. Acreditam que espiritualidade 

é apenas um sentimento de êxtase. Embora exista alegria e paz na caminhada 

cristã, há um espaço crucial para o aprendizado. Jesus disse: “Tomem sobre 

vocês o Meu jugo e aprendam de Mim, pois sou manso e humilde de coração, e 

vocês encontrarão descanso para as suas almas” (Mt 11:29). 

Em um relacionamento em que a confiança foi estabelecida (fase de preparo) 

e as verdades espirituais consideradas (fase do plantio), chega o momento em que 

as perguntas devem ser respondidas. Por isso, é preciso se aprimorar na arte do 

cultivo do que foi plantado no coração dos interessados. 

Jesus, em Seu ministério terrestre, foi mestre na arte das perguntas. Isso 

proporcionou oportunidades para a proclamação do evangelho. “Por que vocês 

estão pensando essas coisas em seu coração?” (Mc 2:8, NAA); “Que é mais fácil 
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dizer [...]?” (Mc 2:9); “Qual é o seu nome?” (Mc 5:9); “Quem tocou em Meu manto?” 

(Mc 5:30); “Quem o povo diz que Eu sou?” (Mc 8:27); “O que o homem poderia dar 

em troca de sua alma?” (Mc 8:37); “O que é que vocês estão discutindo com eles?” 

(Mc 9:16, NAA); “De quem é esta imagem e esta inscrição?” (Mc 12:16). E há muito 

mais. Algumas perguntas eram simples, outras exigiam mais raciocínio. Mas o 

objetivo de Cristo era criar oportunidade para ensinar sobre o Reino de Deus. 

O foco de todo pequeno grupo eficaz é o testemunho e o serviço. O ministério 

de pequenos grupos logo desaparecerá se seu foco for interno e não externo. Se o 

pequeno grupo se tornar egoísta e pouco mais que um grupo de discussão, falhará 

em seu propósito e perderá a razão vital de sua existência. 

Com que regularidade você dá estudos bíblicos? 

 

4 EVANGELISMO BÍBLICO 

 

"Muitos serão chamados para o trabalho de casa em casa, dando estudos 

bíblicos e orando com as pessoas interessadas. [...] Mulheres consagradas devem 

se dedicar à obra bíblica feita de casa em casa. [...] 

“Se seguirmos as pegadas de Cristo, iremos nos aproximar daqueles que 

necessitam de nosso ministério. Devemos abrir a Bíblia à compreensão deles, 

apresentar-lhes as exigências da lei de Deus, ler as promessas do Senhor aos 

hesitantes, despertar os negligentes, fortalecer os fracos. [...] 

“Todos devem se tornar estudantes da Bíblia. Cristo disse aos Seus 

seguidores: ‘Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, 

e são elas mesmas que testificam de Mim’ (Jo 5:39, NAA). Pedro exortanos: ‘Antes, 

santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para 

responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês’ 

(1Pe 3:15). [...] G. White, Serviço Cristão, p. 141-144). 

Você está discipulando alguém atualmente? 
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5 EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO   

 

Julgue as questões a seguir, marcando, Certo (C) ou Errado (E): 

1) (____) As pessoas são solicitadas a ler, examinar e julgar por si mesmas, e 

devem sentir a responsabilidade de receber ou não rejeitar a iluminação divina. 

Deus não permitirá que essa preciosa obra em Seu favor fique sem recompensa. 

Ele vai coroar de êxito todo esforço humilde feito em Seu nome. 

2) (____) Quando seguimos Jesus e nos tornamos Seus discípulos, às vezes o 

aprendizado se torna essencial. 

3) (____) Há no mundo pessoas que estão lendo as Escrituras, e compreendem 

o seu significado. Necessitam-se, portanto, de homens e mulheres que possuam o 

conhecimento de Deus para explicar a Palavra a essas pessoas. 

4) (____) Quanto maior for o número de membros envolvidos, menor será o 

potencial de crescimento da igreja. Há igrejas que somente favorecem a algum 

ministério específico: ministério da saúde, da música, da mordomia etc. Cada igreja 

é diferente, e todos os ministérios são necessários. 

5) (____) Erro na lição. 

6) (____) Embora exista alegria e paz na caminhada cristã, há um espaço 

crucial para o aprendizado. 

7) (____) Os seguidores de Jesus não estão satisfazendo o propósito e a vontade 

de Deus, caso se contentem em permanecer desconhecendo a Sua Palavra. Todos 

devem se tornar estudantes da Bíblia. Cristo disse aos Seus seguidores: ‘Vocês 

examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas 

que testificam de Mim’ (Jo 5:39, NAA). 

 

Gabarito: 

1) E - Lição de sábado; 

2) E - Lição de domingo; 

3) E - Lição de segunda-feira; 

4) E - Lição de terça-feira; 

5) ?  - Lição de quarta-feira; 

6) C - Lição de quinta-feira; 

7) C - Lição de Sexta-feira. 

Lição completa da CPB: CLIQUE AQUI.  

 

ATENÇÃO: A construção da Lição da Escola Sabatina ESQUEMATIZADA, parte do pressuposto de, meramente, 

sintetizar e aproveitar os textos originais da lição, efetuar pequenos ajustes e, realçar as ideias centrais do manual de 

instrução semanal. 

https://mais.cpb.com.br/licao-jovens/
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Os esquemas deste material, jamais pretendem desestimular a não leitura da lição, pelo contrário, para um melhor 

aproveitamento do conteúdo, é indispensável que você leia a lição por completo, após, complementarmente, fixe os 

entendimentos com base neste instrumento de aprendizado. 

O Exercício de Fixação, propõe que você alicerce o seu conhecimento adquirido, com base nos ensinamentos do 

estudo diário e semanal. 

A lição, utilizada como fonte deste material, poderá ser estudada e/ou adquirida no site da Casa Publicadora 

Brasileira - CPB: www.cpb.com.br. Mergulhe no estudo! 

http://www.cpb.com.br/

