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LIÇÃO 1
NOVA VIDA EM CRISTO
INTRODUÇÃO
Bem-vindo à classe de membresia da                                                                      
Durante as próximas semanas, vamos apresentar-lhe nossa igreja, e eventualmente os
irmãos da igreja, enquanto aprendemos sobre quem somos em Cristo.

CONTEÚDO DA LIÇÃO

1 SUA VIDA EM CRISTO
QUAL O REQUISITO PARA A MEMBRESIA NA IGREJA?
Atos 2:47 diz: “E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de
salvar”. A salvação pessoal — confessar seus pecados e declarar sua fé em Jesus Cristo
como Filho de Deus e seu Salvador pessoal — é o vínculo que nos une como cristãos e é
o principal critério para a membresia na igreja.
COMO POSSO SABER QUE SOU CRISTÃO?
João escreveu sua primeira epístola para possibilitar que os crentes em Cristo tenham
a certeza de sua salvação. “Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida
eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus” (1 João 5:13). Esta carta nos oferece
pelo menos seis critérios pelos quais podemos estar seguros de que somos cristãos. Por
favor, leia os seguintes versículos e complete a frase para cada um deles.
1 João 1:7
Eu sei que sou cristão se ________________________________________________________
1 João 1:9
Eu sei que sou cristão se ________________________________________________________
1 João 2:3
Eu sei que sou cristão se ________________________________________________________
1 João 3:9
Eu sei que sou cristão se ________________________________________________________
1 João 3:14
Eu sei que sou cristão se ________________________________________________________
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“

“

E TODOS OS DIAS ACRESCENTAVA O
SENHOR À IGREJA AQUELES QUE SE
HAVIAM DE SALVAR. 		
ATOS 2:47

1 João 5:10
Eu sei que sou cristão se ________________________________________________________

Discuta como cada um deles deve ser praticado em nossa vida diária. O que significa
andar na luz, o que significa amar meus irmãos, etc.?
O QUE DEVO FAZER APÓS A SALVAÇÃO?
Quando você se torna uma nova criatura em Cristo, sua vida muda de maneira significativa.
Os seguintes versículos bíblicos descrevem três tipos de “frutos” (o que Cristo produz
em você que é observável pelos outros) resultantes da salvação. Por favor, leia estes
versículos e responda as perguntas.
Mateus 28:19; 1 Pedro 3:21
Que ato os crentes podem fazer que fornece provas externas de salvação?

Como a pessoa se identifica com Cristo neste ato público?

Mateus 26:26-29; 1 Coríntios 11:23-26
O que Jesus instruiu Seus discípulos a fazer em cada um desses versículos?
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Em que forma especial de adoração os crentes são instruídos a participar juntos hoje?

De que forma a participação indica comunhão com Cristo?

COMO SERÁ MINHA VIDA APÓS A SALVAÇÃO?
Confessar sua fé em Cristo e aceitá-lo como Senhor e Salvador de sua vida promove algo
novo em sua atitude e em sua forma de pensar. Gálatas 5:22, 23 nos oferece uma visão
das características que o Espírito Santo procura produzir nos crentes.
LEIA Gálatas 5:22, 23.
Enumere as nove características do fruto do Espírito Santo. Observe que estas
características não são todas evidentes em todos os cristãos simultaneamente, mas
são as características que o Espírito procura produzir em nós enquanto crescemos e
amadurecemos em Cristo.
1. ______________________
2. ______________________
3. ______________________
4. ______________________
5. ______________________

6. ______________________
7. ______________________
8. ______________________
9. ______________________

Qual destas características você sente que é mais evidente em sua vida?

Em qual você tem mais espaço para crescer?
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2 SUA HISTÓRIA EM CRISTO

“

“

ESTAI SEMPRE PREPARADOS PARA
RESPONDER COM MANSIDÃO E TEMOR A
QUALQUER QUE VOS PEDIR... 1 PEDRO 3:15

VOCÊ TEM UMA HISTÓRIA!
Para atrair a atenção dos consumidores para a compra de um produto, as propagandas
muitas vezes mostram a prova viva de que ele funciona. Como você pertence a Jesus,
VOCÊ é a PROVA VIVA de Seu poder para mudar vidas. Você tem um testemunho único
– sua história em Cristo. É uma história que só você pode contar.
Embora não seja tão predominante hoje em dia, as igrejas em algum momento tiveram
com frequência “cultos de testemunho”. Um após outro ficava em frente à congregação
e proclamavam, através do testemunho, o que Deus tinha feito e o que Ele ainda estava
fazendo em suas vidas. Suas histórias de fidelidade e orações respondidas inspiravam
outros a confiar em Deus também.
A Bíblia está escrita em forma de história. É a história de Deus para a humanidade. É
a história do grande amor de Deus por nós. É uma história VERDADEIRA! É a história
de Deus enviando Seu Filho para redimir e salvar as pessoas de seus pecados. Se você
conhece Deus, VOCÊ tem uma HISTÓRIA, ou um testemunho. Deus lhe muniu com seu
próprio testemunho, e seu testemunho é VITAL para alcançar aqueles ao seu redor.
Será que nós, como pentecostais, somos capazes de recuperar o poder da nossa “história
sobre Deus”? Estaremos sempre prontos e ansiosos para compartilhar o testemunho do
que Deus tem feito em nossas vidas? Amigos e familiares incrédulos não querem nos
ouvir contar o que Deus tem feito por outras pessoas. Eles querem ouvir seu testemunho
do que Deus tem feito por você. Eles querem saber se Ele pode fazer o mesmo por eles.
PREPARE-SE PARA CONTAR SUA HISTÓRIA
“... estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que
vos pedir a razão da esperança que há em vós” (1 Pedro 3:15). O exercício seguinte lhe
preparará para compartilhar sua história.
Quem você é – AC e AD
A cruz de Jesus é a linha divisória na história da humanidade. Os eventos são datados
como AC (Antes de Cristo) ou AD (Anno Domini – No ano de Nosso Senhor, também
conhecido como DC – Depois de Cristo). A história pessoal de Seus seguidores também
pode ser dividida em dois capítulos:
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AC – Suas vidas antes de iniciar um relacionamento com Jesus.
AD – Suas vidas após iniciar um relacionamento com Jesus.
O exercício seguinte lhe preparará para contar sua história, ou seu testemunho, sempre
que Deus lhe oferecer uma oportunidade.
Passo 1: Quem eu era AC (“o velho eu”)
Escreva um ou dois parágrafos que descreva você antes de ser salvo.

Passo 2: O momento da decisão
Descreva o que aconteceu quando você começou seu relacionamento com Jesus. O que
fez você perceber que Ele era a resposta? O que você fez exatamente?

Passo 3: Quem eu sou AD (“o novo eu”)
Descreva o que tem de diferente em você desde que Jesus entrou na sua vida. Como
suas atitudes, seus comportamentos e seus relacionamentos têm sido impactados?
Explique como você vem crescendo e mudando porque Cristo está em sua vida.

Depois de ter escrito as três partes de sua história, compartilhe com alguém de sua
classe. Depois, comece a procurar oportunidades para contar a sua “história sobre Deus”
a alguém que precisa experimentar Seu amor e perdão.
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LIÇÃO 2
POR QUE SER MEMBRO?
INTRODUÇÃO
Esta sessão discutirá porque os cristãos precisam da igreja. A membresia é certamente
uma parte do quebra-cabeça, porém é mais profundo do que isso. Esperamos criar
verdadeiros seguidores de Jesus que estão conectados e intimamente envolvidos no
corpo de Cristo – ativos na vida dos crentes e em Cristo.

CONTEÚDO DA LIÇÃO

1 UM CRISTÃO PRECISA DE 		
UMA IGREJA PORQUE...
Deus nos criou para viver em um relacionamento com outras pessoas. Em Sua infinita
sabedoria, Cristo deixou um modelo para que seus discípulos estejam conectados.
“Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente
somos membros uns dos outros”.
Romanos 12:5.
Há muitos benefícios em fazer parte do corpo de Cristo. Por favor, leia os seguintes
versículos bíblicos e complete cada declaração.
•

Romanos 12:5; Efésios 2:19
A Igreja nos conecta com outros irmãos dentro da __________________________

•

Gálatas 6:1, 2; Hebreus 10:24, 25
A Igreja oferece uma família espiritual que ____________________________e
______________________ em seu andar com Cristo.

•

1 Coríntios 12:4-27
A Igreja lhe oferece um lugar para descobrir e usar seus ______________________

•

Atos 20:28, 29; Hebreus 13:17
A Igreja lhe coloca sob a _________________ espiritual de líderes comprometidos.
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•

“

“

MAS, AGORA, DEUS COLOCOU OS MEMBROS NO CORPO,
CADA UM DELES COMO QUIS. E, SE TODOS FOSSEM UM
SÓ MEMBRO, ONDE ESTARIA O CORPO? AGORA, POIS, HÁ
MUITOS MEMBROS, MAS UM CORPO.
					
							1 CORÍNTIOS 12:18-20

Efésios 4:11-13
Líderes espiritualmente qualificados na igreja lhe ___________ para servir na obra
e lhe ajuda a __________________ em Cristo.

NOTAS:

2 EXEMPLO
UM CRISTÃO SEM UMA IGREJA É COMO...
•
•
•

Um soldado sem ___________________
Um músico sem ____________________
Uma ovelha sem ___________________

3 O QUE VOCÊ PODE
ESPERAR DE SUA IGREJA...
Um lugar amoroso ao qual pertencer (ser parte)
Reconhecendo nossa necessidade humana primária de pertencer, estamos comprometidos
em prover e cultivar uma atmosfera onde as pessoas são acolhidas, respeitadas e
amadas. Os relacionamentos duradouros são desenvolvidos a partir de uma base de
valores e propósitos compartilhados. As atividades da igreja fomentam essa fraternidade
oferecendo aos cristãos oportunidades de companheirismo, crescimento e trabalho em
conjunto.
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Um compromisso com os princípios doutrinários da fé
Estamos comprometidos com os princípios doutrinários sobre os quais a fé cristã foi
construída. Estes incluem a fé em Jesus Cristo como o Filho de Deus encarnado, que
nasceu de uma virgem, viveu uma vida sem pecado, morreu na cruz para pagar o preço
por nosso pecado, venceu o pecado e a morte na ressurreição, e voltará novamente.
Jesus Cristo é o foco de nossa fé e adoração.
Uma atmosfera cheia do Espírito
Acreditamos que a proclamação da mensagem positiva de Sua graça capacita os cristãos
a viver de acordo com Seus preceitos. Portanto, cultivamos uma atmosfera acolhedora
e cheia do Espírito que se concentra no louvor, na adoração, na oração e no ensino e
pregação bíblica relevante com uma percepção perspicaz do trabalho do Espírito Santo
entre nós.
Ministério para a família
Estamos empenhados em incentivar e fortalecer a unidade familiar. Este compromisso
se reflete no ministério pastoral para crianças e jovens, impactando as vidas em seu
momento crucial de desenvolvimento, assim como ministrando a pessoas de todas as
idades e fases da vida.
Cuidados pastorais
Quando ocorrem circunstâncias difíceis, tais como doença ou morte, a equipe pastoral
está disponível para estar ao seu lado e proporcionar alimento e encorajamento espiritual.
Um espírito de generosidade
Nós ofertamos generosamente dentro da comunidade, da região e ao redor do mundo.
Nossa igreja não é introvertida em nosso propósito ou na aplicação de recursos. Nossa
igreja oferta generosamente a missões em três níveis.
Local: Através do ministério da igreja local.
Regional: Como Deus direcionar, prestaremos assistência a outras congregações
dentro de nossa região geográfica, assim como apoiaremos os ministérios regionais,
tais como programas de acampamento para crianças e jovens.
Global: Através de Missões Mundiais, a agência missionária da Igreja de Deus
da Profecia, nossa igreja se conecta a um campo missionário específico.
As contribuições são enviadas aos nossos Companheiros na Colheita
através de Missões Mundiais. Lá, nossas doações são convertidas para a
moeda apropriada e encaminhadas aos líderes da igreja naquela nação. Os
presbíteros gerais e os funcionários dos Escritórios Internacionais também
administram um sistema de prestação de contas adequado para cada área
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do mundo.
Oportunidades de serviço
Para crescer em seu relacionamento com Cristo, você precisa estar ativamente envolvido
em alguma forma de ministério. Nossa igreja local se compromete a lhe oferecer tais
oportunidades através de um dos ministérios estabelecidos ou colaborando em novos
ministérios onde Deus possa estar lhe conduzindo.

CONCLUSÃO
Conclua esta lição analisando Romanos 12:3-21.
Considere todas as funções da igreja encontradas nesta passagem, bem como as funções
de cada indivíduo, e como pertencer e estar comprometido com uma igreja pode nos
ajudar a realizar estas funções.
NOTAS:

> 10 <

LIÇÃO 3
NOSSA IGREJA LOCAL
INTRODUÇÃO
Esta semana tem tudo a ver com NOSSA igreja! Embora façamos parte de um corpo
global e expressivo de crentes, você escolheu ser um membro da
Portanto, vamos entender algumas coisas sobre nossa igreja!cosas acerca de nuestra iglesia!

CONTEÚDO DA LIÇÃO

1 A HISTÓRIA DE NOSSA IGREJA
Nossa igreja foi fundada em   ______________________________  (ano) por  ____________
____________________ (nome do pastor).
Nossa igreja estava localizada originalmente em  ___________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________.
Lista dos pastores antecessores da igreja		
Anos que serviu como pastor
___________________________________________                 __________________________
___________________________________________                 __________________________
___________________________________________                 __________________________
___________________________________________                 __________________________
___________________________________________                 __________________________
___________________________________________                 __________________________
___________________________________________                 __________________________
___________________________________________                 __________________________
___________________________________________                 __________________________
___________________________________________                 __________________________
___________________________________________                 __________________________
___________________________________________                 __________________________
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OUTRAS INFORMAÇÕES HISTÓRICAS IMPORTANTES

2 NOSSA IGREJA HOJE
NOSSOS VALORES FUNDAMENTAIS (se aplicável)

NOSSA DECLARAÇÃO DE MISSÃO (se aplicável)
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NOSSA DECLARAÇÃO DE VISÃO (se aplicável)

NOSSOS MINISTÉRIOS ACTUAIS

3 NOSSA IGREJA AMANHÃ
NOTAS:

4 O COMPROMISO DA
MEMBRESIA
Um cristão é unido à igreja ao fazer a mesma promessa que todos os demais membros da
congregação fizeram. Os propósitos da promessa (pacto) são afirmar publicamente sua
disposição de seguir todos os ensinamentos de Cristo e seu compromisso pessoal com
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toda a Palavra de Deus.
Em um culto público, o pastor convidará as pessoas que desejam se unir oficialmente à
igreja a virem à frente. Ele solicitará que você coloque sua mão sobre a Bíblia e responda
com “prometo” à seguinte pergunta.
“Promete você, sinceramente, na presença de Deus e destas testemunhas que:
•
Aceita a Bíblia como a Palavra de Deus;
•
Crer e praticar seus ensinamentos, corretamente divididos — o Novo Testamento
como sua regra de fé e prática, governo e disciplina; e
•
Andar na luz de seu melhor conhecimento e habilidade?”
As pessoas que fizeram este pacto em outra congregação local da Igreja de Deus da
Profecia podem solicitar que sua membresia seja transferida. A concessão e a recepção
de tais transferências são feitas em uma reunião de negócios da igreja. É o pacto que nos
une à igreja em todo o mundo, portanto é essencial que cada novo membro assuma a
mesmo compromisso. Portanto, na Igreja de Deus da Profecia, como em algumas outras
denominações, só se recebe transferências de outras igrejas locais que pertencem à
nossa denominação.
A membresia pode ser transferida ou rescindida mediante solicitação por escrito do
membro e aprovada na reunião da igreja local. A membresia pode ser rescindida como
meio de disciplina devido a atividade ou estilo de vida pecaminoso.
NOTAS:
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LIÇÃO 4
É MAIOR QUE NÓS
Nossa identidade como parte da Igreja de Deus da Profecia

1 QUEM É A IGREJA DE DEUS
DA PROFECIA?

Esta igreja local é parte de um corpo global chamado Igreja de Deus da Profecia. Estamos
unidos com crentes e igrejas em todo o mundo que também valorizam a oração, a colheita,
o desenvolvimento da liderança, a mordomia e o serviço. Esta união proporciona uma
“sinergia” dinâmica que nos capacita a cumprir o chamado de Deus.

A Igreja de Deus da Profecia é um corpo de crentes vibrante e mundial, unidos na adoração,
trabalhando de mãos dadas para compartilhar o amor de Deus e uma mensagem de
esperança aos quebrantados de coração. A cada 24 horas ao redor do mundo:
•
•
•

Mais de 500 pessoas recebem a salvação
Mais de 200 pessoas são batizadas nas águas
Mais de 10.000 pontos de pregação proclamam ativamente o Evangelho

Todos os dias pelo menos uma nova igreja abre suas portas para impactar uma comunidade
local através dos esforços deste movimento.
A Igreja de Deus da Profecia tem mais de um milhão de membros, adorando em mais de
10.000 igrejas e missões em aproximadamente 130 nações do mundo. Cerca de 90 por
cento de nossa membresia mundial se encontra fora da América do Norte.
Em termos teológicos contemporâneos, a Igreja de Deus da Profecia é um movimento
protestante, evangélico, wesleyano de santidade, pentecostal que crê no livre arbítrio do
homem em relação à salvação.

2 SOBRE NÓS
Nossa Visão
Reconciliar o mundo com Cristo através do poder do Espírito Santo.
Nossa Missão
A Igreja de Deus da Profecia é um movimento que exalta a Cristo, de santidade, cheio do
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Espírito, de todas as nações, que forma discípulos, de plantação de igrejas com paixão
pela união cristã.
Nossos Valores Fundamentais
Os valores fundamentais são filosofias ou princípios operacionais que guiam a conduta
interna de uma organização, bem como as suas relações com o mundo externo. A
liderança da Igreja de Deus da Profecia há identificado cinco valores fundamentais para
a Igreja. Estes são: oração, colheita, desenvolvimento da liderança, mordomia e serviço.
Nossa Declaração de Fé
Acreditamos na Trindade Santa – um só Deus, existente eternamente em três pessoas, a
saber: Pai, Filho, e Espírito Santo.
Cremos em um só Deus, o Pai, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e
invisíveis.
Cremos em um só Senhor, Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, eternamente gerado
do Pai. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro
homem. Ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nascido da virgem Maria. Ele
sofreu, morreu, foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Ele ascendeu à
destra do Pai, e voltará para julgar os vivos e os mortos. O seu reino não terá fim.
Cremos no Espírito Santo, o Senhor e dador da vida, o qual procede eternamente do Pai.
Ele é Mestre, Consolador, Ajudador e Dador dos dons espirituais. Através Dele, a obra
salvadora e santificadora de Jesus Cristo são aplicadas à vida do crente. Ele é a presença
poderosa de Deus na vida do cristão e da Igreja. O Pai enviou Seu Filho para batizar com
o Espírito Santo. Falar em línguas e produzir o fruto do Espírito são evidências no Novo
Testamento de ser cheio do Espírito Santo.
Cremos que a salvação é pela graça através da fé na morte sacrificial de Jesus Cristo na
cruz; e que Ele morreu em nosso lugar. Os pecados do crente são perdoados através do
derramamento do Seu sangue. Cremos que a cura da mente, corpo, alma e espírito está
disponível para o crente através do sangue de Jesus Cristo e do poder do Espírito Santo.
Cremos que a graça de Deus traz perdão e reconciliação para aqueles que se
arrependem, assim como santificação, permitindo-lhes viver uma vida semelhante à
de Cristo. A santificação é tanto uma obra definitiva da graça como um processo de
mudança contínuo que o sangue de Jesus, a Palavra de Deus, e o poder do Espírito
Santo realiza no crente.
Cremos em uma Igreja santa e universal, composta de todos os verdadeiros crentes em
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Jesus Cristo, oferecendo comunhão e chamado ao serviço a homens e mulheres de todas
as raças, nações, culturas e línguas. Cremos na verdadeira unidade espiritual e visível da
Igreja.
Cremos que a Bíblia – tanto o Antigo como o Novo Testamento – é a Palavra de Deus
inspirada. A Bíblia é a revelação do próprio Deus e de Sua vontade para a humanidade,
hábil para instruir sobre a salvação e a vida cristã diária. O Novo Testamento é a regra de
fé e prática do cristão.
Cremos que Deus finalmente reconciliará todas as coisas no céu e na terra em Cristo.
Portanto, ansiamos por novos céus e nova terra onde habita a justiça.

3 A IGREJA HOJE
Hoje, a estrutura organizacional da Igreja de Deus da Profecia existe e funciona em três
níveis interdependentes:
•
Internacional
•
Estadual, regional ou nacional
•
Local
Nível internacional
O nível internacional tem como função proporcionar uma vasta rede global de apoio e
interação para os ministérios da igreja em muitas nações ao redor do mundo. É guiado
por um grupo competente de líderes experientes chamados de presbíteros gerais.
Selecionados a partir da liderança da igreja ao redor do mundo, os presbíteros gerais
propiciam supervisão, visão e direção espiritual para a igreja como um todo. Eles são
liderados pelo supervisor geral, um bispo selecionado para servir como moderador da
Assembleia Internacional da Igreja. Ele é responsável por uma ampla gama de funções
de liderança inspiradora e atribuições administrativas.
Os Escritórios Internacionais da Igreja, localizados em Cleveland, Tennessee, EUA, tem
por objetivo oferecer serviços de apoio essenciais e atividades exclusivas do ministério
para o mundo através de ajuda fiscal, liderança inspiradora e promoção de valores
fundamentais em todo o mundo.
A cada dois anos, líderes e leigos de todo o mundo se reúnem para formar a Assembleia
Internacional – o corpo da igreja para a tomada de decisões doutrinarias. As Assembleias
Internacionais abordam a revelação bíblica vigente, bem como questões internacionais
de ordem prática, e oferece meios para que o movimento, de forma corporativa, receba
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orientação como família eclesiástica. Este reencontro global de uma semana, aberto a
todos, proporciona a cada membro da igreja uma oportunidade de participar com igual
voz nos processos de negócios, bem como ser enriquecido por um ministério global
diversificado e cheio de Espírito.
Não somente se prega verdades bíblicas como arrependimento, regeneração, santificação
e santidade de vida durante a Assembleia, mas também são vividas nas igrejas locais ao
redor do mundo. Muitas pessoas descobriram que, para entender a Igreja, é preciso
simplesmente vivenciar a Assembleia Internacional.
A Igreja de Deus da Profecia foi estabelecida por Deus para ser uma expressão dinâmica
do cristianismo do Novo Testamento. Um pacto verbal visível e público une os crentes
à Igreja de Deus da Profecia, tanto ao corpo local quanto ao internacional. Este pacto
não traz salvação, mas serve como papel necessário no desenvolvimento pessoal e na
maturidade espiritual ao colocar o crente em comunhão com outros.
Nível estadual, regional ou nacional
O nível estadual, regional ou nacional oferece liderança e apoio dentro de uma área definida
para realizar o trabalho da Igreja de forma eficiente. Os supervisores são nomeados pelo
presbítero geral de sua área para orientar esses territórios como líderes prestativos. Seus
deveres incluem ministrar, supervisionar e nomear pastores qualificados dentro de suas
áreas designadas, assim como encorajar sua região no trabalho de evangelização.
Nível local
As igrejas locais são o coração da Igreja de Deus da Profecia, suprindo as necessidades
imediatas dos fiéis em milhares de cidades, vilas e comunidades onde a missão da Igreja
é realizada diariamente. É neste nível que se ganha as pessoas para Cristo, são batizadas,
levadas à comunhão e discipuladas para uma vida cristã vitoriosa.
As igrejas locais são dirigidas por um pastor qualificado e licenciado, nomeado pelo
respectivo supervisor que trabalha em cooperação com a igreja local. O pastor serve
como líder espiritual e administrativo, buscando a direção de Deus para sua congregação.
A participação na adoração, a pregação dinâmica, o trabalho evangelístico prático, as
atividades que apoiam a família de hoje, o ensino bíblico, o crescimento pessoal através
do envolvimento no ministério, e uma atmosfera familiar acolhedora que comunica o
amor de Deus são todos parte integrante dentro da estrutura de vida da igreja local.
Muitas congregações independentes têm sido recebidas na Igreja de Deus da Profecia
nos últimos tempos. Eles encontraram uma igreja com integridade bíblica, uma estrutura
organizacional sólida, uma rede de responsabilidade relacional, e um compromisso em
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toda a igreja de ministrar às pessoas dentro do cenário contemporâneo da atualidade.

4 A HISTÓRIA DA IGREJA DE
DEUS DA PROFECIA
O movimento Igreja de Deus da Profecia começou há mais de cem anos nos corações de crentes
sinceros nas montanhas rurais do condado de Cherokee, na Carolina do Norte.
A União Cristã
Desde seus primórdios, o movimento da Igreja de Deus era composto de homens e mulheres
marcados por sua profunda fome de Deus. Esta fome os impulsionou para mais que uma relação
cristã comum e a uma união de crentes comprometidos com as doutrinas da Bíblia como un
todo. Um grupo de pessoas se reuniram nas dependências do moinho do Barney Creek, no
condado de Monroe, Tennessee, em 19 de agosto de 1886. Eles se reuniram a pedido de
Richard Spurling, Sr. e seu filho, R. G. Spurling. James Stone afirma: “Para o mundo, esta pequena
reunião provavelmente teve pouco significado. Para eles, no entanto, era uma tentativa sincera
de encontrar a vontade de Deus e de se separar dos credos e tradições obrigatórios”1.
R. G. Spurling pregou aos presentes em Barney Creek, chamando-os a romper os laços com
credos criados pelo homem e se tornar uma igreja do Novo Testamento. Oito indivíduos
se apresentaram naquele dia para se unirem e formarem uma congregação local que seria
conhecida como a União Cristã. Foram publicadas várias razões para o desejo de formar a
União Cristã; uma das quais abriria a porta para o eventual abraço do pentecostalismo pelo
movimento. Spurling sentia que “os reformadores não preservaram a supremacia do Espírito
Santo e a consciência”2.  Adrian Varlack, Sr. observa: “Foi precisamente esta situação, a falta
de entusiasmo pelo Espírito Santo e a ausência da verdadeira obediência e respeito pela
Palavra de Deus, que despertou em nossos antepassados a uma busca pela verdade e tentar
restabelecer a igreja neotestamentária à plenitude de seu poder”3.  A igreja União Cristã seria
pastoreada por R. G. Spurling; mais tarde estabeleceriam outras congregações da União Cristã
em sua busca para seguir a liderança do Espírito.4
O avivamento de Shearer Schoolhouse e a influência do batismo com Fogo
Em 1896, este pequeno movimento da União Cristã seria impactado por um mover do Espírito
1. James Stone, The Church of God of Prophecy History and Polity (Cleveland, Tennessee: White Wing Publishing House and Press,
    1977), 14.
2. Adrian Varlack, Foundations, The Church of God of Prophecy: Concise History, Doctrine, Polity, and Future (Cleveland, Tennessee:
    White Wing Publishing House, 2010), 34.
3. Varlack, Foundations, The Church of God of Prophecy, 17, 18.
4. Andrea Johnson, Editor, Servants of the Spirit: Portraits of Pentecostal/Charismatic Pioneers (Des Moines, Iowa: OBC Publishing,   
    2010), 41.
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Santo em um avivamento realizado na Shearer Schoolhouse, na região do condado de
Cherokee, Carolina do Norte. “Exibindo as doutrinas e práticas defendidas por Benjamin
Hardin Irwin, do movimento “batizado com fogo”... (este reavivamento) eletrificou a
comunidade com alguns fenômenos inusitados”.5  Aparentemente, este reavivamento, e as
reuniões subsequentes, reforçaram suas pregações sobre santidade, santificação como uma
bênção adicional, e o batismo com o Espírito Santo. Lillie Duggar salienta: “A santificação
parece ter sido um dos principais temas que resultou no avivamento, e muitas pessoas
foram santificadas pelo sangue de Jesus”. Logo após os evangelistas terem encerrado o
avivamento, o Espírito Santo se manifestou nas reuniões de oração que estavam sendo
realizadas. Ao receberem o Espírito Santo, as pessoas começaram a falar em outras línguas”.6
O avivamento de Shearer Schoolhouse, e os princípios bíblicos estabelecidos, teriam um
efeito duradouro sobre o DNA do movimento da Igreja de Deus. O pioneiro da primeira
igreja, W. F. Bryant, sestava buscando a experiência da santificação e escreveu: “Na época
eu era membro da Igreja e nenhum de nós acreditávamos na santificação, embora eu tenha
participado deste avivamento. Observei como aqueles que professavam a santificação iam
até seus semelhantes e se reconciliavam... O Espírito dentro de mim gritava, ‘conceda-me
a bênção como aqueles poucos foram abençoados’”.7 Este encontro com o batismo do
Espírito Santo em 1896 seria o precursor para que o movimento eventualmente abraçasse a
doutrina e a prática do pentecostalismo.
A Igreja de Santidade de Camp Creek
O historiador da Igreja de Deus da Profecia, C. T. Davidson, observou:
Na quinta-feira, 15 de maio de 1902, um grupo do pessoas se reuniram na
casa de W. F. Bryant, no condado de Cherokee, Carolina do Norte. Richard
G. Spurling, Jr. estava no meio deles, e os organizou como a Igreja de
Santidade de Camp Creek. Aparentemente isso favoreceu a continuação da
União Cristã, depois de dezesseis anos, mas em um local diferente. Richard
G. Spurling foi escolhido como pastor, e W. F. Bryant, um dos oficiais,
foi apresentado e ordenado pela igreja recém-organizada, tornando a
permanente. 8
Vinson Synan declara: “Esta igreja poderia ter existido sozinha, exceto pela visita em 1903
de um vendedor ambulante da Bíblia de Indiana, chamado Ambrose Jessup Tomlinson”.9
5. Vinson Synan, The Century of the Holy Spirit: 100 Years of Pentecostal and Charismatic Renewal, 1901-2001 (Thomas Nelson
    Publishers, 2001), 115.
6. Lillie Dugger, A. J. Tomlinson: Former General Overseer of the Church of God (Cleveland, Tennessee: White Wing Publishing    
    House, 1964), 32.
7. Johnson, Servants of the Spirit, 41.
8. C. T. Davidson, Upon This Rock, Volume 1 (Cleveland, Tennessee: White Wing Publishing House and Press, 1973), 300.
9. Synan, Century of the Holy Spirit, 115.
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A. J. Tomlinson e a Igreja de Deus
A. J. Tomlinson, um Quaker de Indiana, era um pregador que tinha se familiarizado
com a Igreja de Santidade de Camp Creek.10 Ele foi convidado a um momento especial
para estudarem juntos a Palavra de Deus na casa de W.F. Bryant em 13 de junho de
1903. Tomlinson gostou muito desse grupo, tendo pregado várias vezes para eles, e
“agradeceu a calorosa acolhida que sempre lhe deram (disse ele). Eles eram um grupo
consciencioso e possuíam grande inspiração e entusiasmo em obedecer aos preceitos
da Santa Escritura”.11  Na sexta-feira à noite, 12 de junho de 1903, Tomlinson decidiu
subir a montanha Burger, que se encontrava atrás da casa de Bryant, para um tempo de
busca de Deus. Ele passou ali a noite em oração, recebendo o que ele chamou de uma
visão da “Igreja de Deus dos Últimos Dias”.12  Tomlinson desceu a montanha e decidiu
se unir à Igreja de Santidade no dia seguinte, 13 de junho de 1903. Ao recordar esse dia,
Tomlinson mais tarde declararia:
Bem, se você pegar a Bíblia completa, corretamente dividida, isso faz dela
a Igreja de Deus. Por que você quer chamá-la de Igreja de Santidade de
Camp Creek?... “Vocês concordam que isto que eu disse faz dela a Igreja
de Deus, e estão disposto a tomá-la e mantê-la como Igreja de Deus?” Eles
concordaram. Perguntei então se eles estavam dispostos a me acolher com o
entendimento que esta É a Igreja de Deus – não vai ser, mas É a Igreja de Deus?
Eles concordaram. Então, permaneci de pé ali mesmo em frente à lareira e o
irmão Spurling, que já partiu com o Senhor, pegou a Bíblia e a me entregou.
Ao entregarmo-la, disse: “Você a recebe como a Palavra de Deus, crer e
praticá-la, obedecer a seus preceitos e caminhar na luz como Deus está na luz?
“Pensei profundamente. Lembrei-me dos momentos que tive na montanha. Eu
queria. Deus queria... Aí mesmo lhe estendi a mão ao irmão Spurling... Assumi
o compromiso com profunda sinceridade e extrema sacralidade do qual jamais
me esqueci.13
Ao receber a Tomlinson na igreja, onde seria o pastor e mais tarde selecionado para servir
como supervisor geral, Synan escreve: “Com a vinda de Tomlinson, a Igreja de Camp
Creek ganhou um dos grandes gênios organizadores da história da igreja moderna”.14
Ele ainda declara: “A nova denominação era típica das igrejas de santidade formadas
na América neste período. A bênção adicional da plena santificação foi almejada como
um batismo com o Espírito Santo... Sob a liderança dinâmica de Tomlinson, a Igreja de
Deus plantou outras igrejas em todas as áreas montanhosas do Tennessee, Georgia,
10. Stone, The Church of God of Prophecy: History and Polity, 22.
11. Davidson, Upon this Rock Volume 1 (Sobre esta Roca, Volumen 1), 312.
12. Ibid., 312–314.
13. Ibid., 314, 315.
14. Synan, Century of the Holy Spirit, 116.
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Kentucky, Virgínia Ocidental e Carolina do Norte”.15  Este movimento, agora conhecido
como Igreja de Deus (o nome Igreja de Deus foi oficialmente adotado em 11 de janeiro
de 1907, mas foi usado informalmente até aquela época16 ), estava crescendo. Nesta
época, no entanto, “Indiferente das conversas entre os crentes de santidade de serem
guiados pelo Espírito ou de serem cheios do Espírito, parecia haver aquela sensação
persistente de que sempre havia ‘algo mais’”.17
A Igreja de Deus se torna parte do movimento pentecostal
O supervisor geral A. J. Tomlinson pregou usando o libro de Atos sobre o batismo do
Espírito Santo antes de ter sua própria experiência.18   Por causa desta convicção e o
desejo de que ele e os membros da igreja recebessem o batismo do Espírito Santo, o
bispo Tomlinson convidou G. B. Cashwell, o “Apóstolo de Pentecostes para o Sul”, a vir
pregar na Assembleia Geral da igreja em 1908.19  Foi na manhã de domingo, 12 de janeiro
de 1908, que Tomlinson teve uma experiências maravilhosas e únicas quanto ao batismo
do Espírito Santo.20  “Enquanto ouvia o sermão de Gaston Cashwell, Tomlinson teve um
encontro muito dramático e físico com o Espírito Santo... depois de resvalar-se de uma
cadeira e cair ao chão aos pés de Gaston, o corpo de A. J. movia-se como se estivesse
sendo examinado por um médico enquanto rolava e se jogava para frente e para trás  
experimentando inundações de alegria e glória”.21  Tomlinson falava em línguas conforme
o Espírito lhe concedia que falasse. Ele foi “levado” a diferentes partes do mundo e viu as
péssimas condições dos povos e se comoveu com a visão. Ele testemunhou que falava em
dez idiomas diferentes enquanto viajava, e compartilhou a presença e o poder de Deus
através desta experiência.22  “Desde sua experiência dramática com o Espírito Santo em
1908, as igrejas que ele liderou, Igreja de Deus Cleveland, Tennessee, e o que se tornou
a Igreja de Deus da Profecia, têm continuado na tradição clássica Pentecostal”.23 Synan
observa: “Este evento foi a conclusão inevitável de que a Igreja de Deus faria parte do
crescente movimento pentecostal”.24  “A Igreja de Deus realmente começou a moverse como um poderoso exército sobre terra. Em 1910, cerca de 1.005 membros foram
registrados em 27 igrejas. Em 1920, esses números chegaram a 14.606 membros em 389
congregações”.25
Uma das maiores provas do impacto do Movimento Azusa sobre a Igreja de Deus é a
tremenda harmonia racial dentro da família da Igreja de Deus da Profecia. Assim como
15. Ibid., 117.
16. Davidson, Upon This Rock Volume 1, 349.
17. Johnson, Servants of the Spirit, 87.
18. Ibid., 85.
19. A. J. Tomlinson, Last Great Conflict (Cleveland, Tennessee: White Wing Publishing House, Reprin1984), 233.
20. Johnson, Servants of the Spirit, 87.
21. Ibid.
22. A. J. Tomlinson, Answering the Call of God; The Marvelous Experiences of A. J. Tomlinson (Cleveland, Tennessee: White Wing
     Publishing House, 1973), 10–13.
23. Varlack, Foundations, 35.
24. Synan, Century of the Holy Spirit, 118.
25. Ibid.
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as reuniões de Azusa de William J. Seymour propagaram a harmonia racial, a Igreja de
Deus da Profecia também foi abençoada com o toque do Espírito Santo na área das
relações raciais. Esta mesma harmonia e sinergia racial tem sido uma marca registrada do
ministério da Igreja de Deus da Profecia desde o início do movimento. Tem sido dito que
“A Igreja de Deus da Profecia pode ser a igreja Pentecostal de maior integração racial  
no mundo”.26
Desde seu início em 1886 até 1908, a Igreja de Deus continuou crescendo em virtude do
DNA descrito na visão que A. J. Tomlinson teve ao receber o batismo do Espírito Santo
— pessoas de muitas nações necessitadas do Evangelho de Cristo. O “modus operandi”
do movimento era plantar igrejas em cada cidade, em cada estado e em cada nação.
Isto foi reforçado, de maneira convincente, por Tomlinson nas Assembleias anuais, bem
como pelo constante progresso visto neste esforço. Em 1920, a igreja havia crescido
para mais de 14.000 membros, espalhando-se por muitos estados e várias nações.
Quando Tomlinson se mudou das montanhas da Carolina do Norte para o local de acesso
mais próximo para viagens ferroviárias e serviços tipográficos, a cidade de Cleveland,
Tennessee, se tornou a sede de trabalho. Sua liderança continuaria por mais de 25 anos
enquanto o movimento estabelecia as bases e continuava a espalhar o Evangelho. Após
a morte de A. J. Tomlinson, seu filho M. A. Tomlinson foi selecionado para liderar e a
igreja continuou progredindo, lançando empreendimentos como orfanatos nacionais e
internacionais, uma faculdade da igreja, e alcançando novos campos diferentes tanto nos
estados como nas demais nações.
Em 1990, M. A. Tomlinson renunciou e a Igreja entrou numa nova era de renovação da visão
sob a liderança do supervisor geral Billy Murray. Ele foi inspirado a aproveitar das fontes
de evangelismo e missões anteriores sob o tema “Voltando-se para a Colheita”. Em seus
10 anos de liderança, a Igreja dobrou sua membresia mundial com grande crescimento
em regiões como a Europa Oriental e a África. Murray também levou a Igreja a uma
nova identidade, apoiando-se em bases sólidas da herança pentecostal e fomentando
o entendimento de colaboração e comunhão com companheiros pentecostais, assim
como muitos vínculos de âmbito evangelizador. De 1990 até o presente, a Igreja viu seus
membros e sua influência global quadruplicarem para mais de um milhão de membros e
mais de 12.000 pontos de pregação ao redor do mundo. É óbvio agora que este tema
renovador liderado por Murray estava alinhado com o trabalho do Espírito naquela época.
Foi durante aquelas décadas que Deus estava cumprindo Atos 2:15-17, derramando Seu
Espírito sobre toda a carne e preparando-se para Sua obra nos últimos dias.
Foi também sob Murray que se reorganizou a mais elevada liderança da Igreja. Foram
selecionados presbíteros gerais de cada área continental do ministério para se unirem ao
supervisor geral. Este corpo de oito homens formaria a equipe de liderança inspiradora
26. Grant Wacker, Heaven Below: Early Pentecostals and American Culture (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2001), 144.
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que conduziria a igreja adiante sob a direção do Espírito. Esta mudança ampliou a liderança
da igreja para mais de um homem, além de fornecer representação de liderança para a
grande membresia global que havia surgido nas décadas anteriores. Até o ano 2010,
teria sido difícil encontrar um ministério global com um corpo de líderes tão diversificado
e internacional no comando de uma organização. Este passo continuou a afirmar que no
DNA, desde o começo, não há raça, gênero ou divisão aos olhos Pai entre Seu povo.
Também reflete o DNA da paixão pelas nações, a semente lançada 100 anos antes na
visão de Tomlinson. A liderança de muitas raças e a liderança das mulheres tem sido uma
marca significativa na história da Igreja de Deus da Profecia. Não pode haver dúvidas de
que este movimento se beneficiou da bênção de abrir espaço para que todos a quem
Deus chamar se expressem no ministério.
Hoje, esta “Igreja de Todas as Nações” ministra em todos os continentes e temos igrejas
que compartilham a fé em mais de 130 nações. Noventa por cento de seu ministério
se encontra fora dos Estados Unidos com líderes autóctones e líderes transculturais na
grande maioria desses ministérios nacionais. A Igreja de Deus da Profecia continua a
viver sua declaração de visão, “Reconciliando o mundo com Cristo através do poder do
Espírito Santo”.
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LIÇÃO 5
E AGORA?
CONTEÚDO DA LIÇÃO

1 COMPROMISSOS PESSOAIS
Pedimos os seguintes compromissos daqueles que escolhem ser membros de nossa igreja.
Por favor, leia as Escrituras abaixo e complete cada frase para definir esses compromissos.
A. Protegerei a unidade da igreja...
•
•
•
•
•

_____________________________________________ (Romanos 14:19; 1 Pedro 1:22).
_____________________________________________ (Efésios 4:29).
_____________________________________________ (Judas 3).
_____________________________________________ (Hebreus 13:17).
_____________________________________________ (Efésios 4:31, 32).

B. Servirei nos ministérios da igreja...
•
•
•

_____________________________________________ (1 Pedro 4:10).
_____________________________________________ (Mateus 28:19, 20).
_____________________________________________ (Salmo 96:2-4).

C. Apoiarei o testemunho da igreja...
•
•    
•

______________________________________________ (Hebreus 10:25).
______________________________________________ (Filipenses 1:27).
______________________________________________ (1 Coríntios 16:2).

D. Compartilharei a responsabilidade da igreja...
•
•
•
•
•
•
•
•

_______________________________________________ (1 Tessalonicenses 1:2, 3).
_______________________________________________ (Lucas 14:23).
_______________________________________________ (Romanos 15:7).
_______________________________________________ (Gálatas 6:2).
_______________________________________________ (1 Tessalonicenses 5:11).
_______________________________________________ (Marcos 16:15).
_______________________________________________ (1 Timóteo 6:3-5).
_______________________________________________ (Hebreus 6:1-3).
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2 CRESCENDO NA FÉ
A fé é o fundamento de toda a vida cristã (Hebreus 11:6).
A.

“O justo viverá da fé” (Romanos 1:17).
Nada pode ser conhecido ou recebido de Deus, a menos que primeiro creiamos
em Sua existência.

B.

O que é fé?
Leia Hebreus 11:1.

•

Fé (substantivo) – “fé, crença, persuasão firme, confiança, firme convicção,
   
honestidade, integridade, fidelidade, veracidade”.
Acreditar (verbo) – “crer; colocar fé; contar com uma pessoa, ou coisa; ter uma
persuasão mental; confiar, comprometer-se; mudar ou o poder de”.

•
C.

Qual é a fonte da verdadeira fé?
A única fonte da verdadeira fé bíblica é a Palavra de Deus. “A fé vem pelo ouvir...a
Palavra (Rhema) de Deus” (Romanos 10:4, 16, 17).

•
•

Deus dá a cada crente uma medida de fé (Romanos 12:3-6).
A fé é como uma semente; ela tem potencial para crescer.

D.
•
•
•
•
•

Exemplos bíblicos de fé:
Abraão (Gênesis 15:1-6; Gênesis 22:1-18)
Sadraque, Mesaque, Abede-Nego (Daniel 3)
Daniel (Daniel 6)
Maria (Lucas 1:26-38)
“Os Heróis da Fé” (Hebreus 11)

3 CRESCENDO NA ORAÇÃO
A oração é a chave para a vitória espiritual.
A.

Por que os crentes devem orar?

•
•
•
•

__________________________________________ (Marcos 9:29)
__________________________________________ (Lucas 22:39-43)
__________________________________________ (Salmo 62:5-8)
__________________________________________ (Mateus 6:5-13)
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B.

O que é oração?

•
•
•

Oração é passar tempo conversando com Deus - nós falamos e ouvimos.
__________________________________ (2 Crônicas 7:14; Mateus 6:9, 10)
__________________________________ (Mateus 6:6)

“Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que
vê o que está oculto; e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará” (Mateus 6:6).
C.

Qual deve ser nossa atitude em oração?

•
•
•
•

___________________________________ (Hebreus 11:6)
___________________________________ (Marcos 11:24; Tiago 1:6-8)
___________________________________ (1 João 5:14-16)
___________________________________ (Hebreus 7:25)

D.

Quais são os vários tipos de orações?

•
•
•
•
•

___________________________________ (Lucas 11:5-13; Filipenses 4:6)
___________________________________ (Romanos 8:26, 27)
___________________________________ (1 Coríntios 14:14; Efésios 6:18; Judas 20)
___________________________________ (1 Timóteo 2:1, 2)
___________________________________ (Filipenses 4:6)

E.

Quem pode estar envolvido na oração?

•
•
•

____________________________________ (Mateus 6:5-7)
____________________________________ (Mateus 18:19, 20)
____________________________________ (Atos 2:42; 4:24) (Salmos 18:6; 64:1;66:19)

4 CRESCENDO EM CRISTO
(Maturidade espiritual)

Depois de tomarmos a decisão de servir ou seguir a Cristo, somos chamados “Seus
discípulos”. O que significa isto, exatamente?
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A.

O que é discipulado?

•
•
•

Discípulo significa “aquele que adere a um conjunto de princípios ou ensinamentos”.
Nós aderimos aos ensinamentos de Jesus. Nós somos discípulos de Cristo.
Discipulado é o processo contínuo de seguir e amadurecer em Cristo.
» O discipulado é contínuo. O nosso crescimento em Cristo nunca deve parar.
» O discipulado é um processo. Não é um estudo de 10 semanas ou uma aula
que termina depois de um certo ponto. Começa quando aceitamos a Cristo e é
um processo de crescimento contínuo em nossa caminhada com Deus.
» Discipulado é amadurecer em Cristo. Devemos ser melhores discípulos de Cristo
cada ano. O fruto do Espírito deve tornar-se cada vez mais patente. O nosso
conhecimento da Palavra deve crescer. O nosso discernimento deve tornar-se
mais aguçado, as nossas línguas menos afiadas, e o nosso amor pleno.

B.

O último comando de Cristo

“Então, disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si
mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me; porque aquele que quiser salvar a sua vida
perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim achá-la-á” (Mateus 16:24, 25).
•

Renuncie-se (Negue-se) a si mesmo. Renunciar (negar) a si mesmo não é natural em
nosso mundo. Nós queremos o que queremos, quando queremos. Mas Cristo nos diz
que coloquemos os outros em primeiro lugar e silenciemos os nossos desejos carnais.
O grande mandamento nos lembra de amar o Senhor e de amar o nosso próximo
(Mateus 22:36-40).
• Tome a sua cruz. O que significa tomar a sua cruz? Para entender isso, devemos
olhar para a vida de Jesus quem nos deu o verdadeiro exemplo. A cruz não era uma
experiência agradável, mas para isso veio Cristo. Cada um de nós somos chamados a
tomar parte nos sofrimentos de Cristo (Filipenses 3:10; 1 Pedro 4:13; Romanos 8:17).
Servir a Cristo nem sempre será repleto de momentos alegres e responsabilidades
simples. Haverá tempos difíceis à medida que tomamos parte nos sofrimentos de
Cristo. Mas os piores dias com Cristo são muito melhores do que os melhores dias
sem Cristo.
• Siga-me. Jesus disse: “Siga-me”. A pergunta que devemos fazer é: “Para onde foi
Jesus?” A única resposta é para a morte, quando foi crucificado por você e por mim.
Também devemos seguir a Cristo para a nossa morte, não física, mas espiritual (Gálatas
2:20). Devemos morrer para os nossos hábitos pecaminosos, nosso egoísmo e nosso
orgulho. Devemos submeter nossos desejos aos Seus. Devemos servi-Lo de todo o
coração, e não a nós mesmos. Mas a beleza de tudo isso é que quando morremos
para nós mesmos, vivemos para Cristo tanto no presente e como na eternidade, pois
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participamos também da Sua ressurreição (Filipenses 3:10, 11). Não há um modo de
vida melhor ou mais gratificante do que este.
C.
•
•
•
•

As disciplinas espirituais
Oração
Jejum
Estudo da Bíblia
Outros

Discuta que práticas na vida nos aproximam de Deus e nos mantêm onde devemos estar
em Cristo.

CONCLUSÃO
Passe algum tempo em oração com os participantes no encerramento desta lição. Ore
para que a santidade e a justiça comecem aqui e agora. Ore para que todos recebam
dons espirituais. Ore para que se abram novas portas de ministério. Ore por provisão
divina e contentamento. Ore para que a vontade de Deus seja feita em cada vida quando
esta nova jornada comece.
NOTAS:
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RECURSOS ADICIONAIS
INVENTÁRIO DOS DONS ESPIRITUAIS
A. Instruções:
1. A seguir há um total de 110 declarações. Por favor, indique se você Concorda
Plenamente, Concorda, está Indeciso, Discorda, ou Discorda Plenamente com
cada pergunta.
2. Transfira as suas respostas para a folha de perfil no final deste documento.
3. Faça a contagem dos pontos para cada um dos dons. Cada dom terá uma pontuação
entre ZERO e VINTE.
4. Ordene os dons por ordem decrescente de pontuação. Pontuações mais altas indicam
o seus dons mais predominantes.
B. Por favor, use as seguintes opções para as suas respostas:
4 – Concorda Plenamente
3 – Concorda
2 – Indeciso
1 – Discorda
0 – Discorda Plenamente
___ (1) As pessoas parecem estar dispostas a seguir a minha liderança sem muita
   resistência.
___ (2) Eu gosto de proclamar a Palavra de Deus aos irmãos em Cristo.
___ (3) É para mim uma alegria poder proclamar o plano de salvação a pessoas que não
   tem igreja.
___ (4) É gratificante ter a responsabilidade de guiar outras pessoas em sua vida espiritual.
___ (5) Fico feliz em poder ajudar as pessoas a descobrir verdades importantes nas
   Escrituras.
___ (6) Sinto alegria de poder cantar louvores a Deus, sozinho ou com outras pessoas.
___ (7) É gratificante motivar as pessoas a ter um compromisso espiritual pleno.
___ (8) Pessoas com problemas espirituais parecem vir até mim por direção e conselhos.
___ (9) Recebi excelentes notas na escola.
___ (10) Há uma grande alegria em fazer pequenos trabalhos ao redor da igreja.
___ (11) Procuro oportunidades para ajudar as pessoas em suas tarefas.
___ (12) Tenho muita alegria em conduzir pessoas a cumprir os objetivos do grupo.
___ (13) Gosto de preparar as pessoas para um ministério efetivo.
___ (14) Há uma grande satisfação em ofertar generosamente para o trabalho do Senhor.
___ (15) Sinto compaixão pelos problemas dos outros.
___ (16) Parece fácil perceber se uma pessoa é honesta ou desonesta.
___ (17) Estou pronto para tentar o impossível porque confio plenamente em Deus.
___ (18) Tenho muita alegria em receber pessoas em minha casa.
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___ (19) Percebo que é fácil para mim o reparo e manutenção as coisas no meu ambiente.
___ (20) Parece que reconheço as necessidades de oração antes que outros.
___ (21) Desfruto da oportunidade de orar com e pelas pessoas que estão fisicamente
     doentes para que possam ser curadas.
___ (22) Tenho facilidade em adaptar-me a uma cultura diferente da minha.
___ (23) Sinto que tenho autoridade no meu relacionamento com o grupo.
___ (24) Gosto de proclamar a Palavra de Deus para confortar os demais.
___ (25) Parece que sou capaz de determinar quando o Espírito há preparado uma pessoa
     para receber Jesus Cristo.
___ (26) É gratificante proporcionar liderança espiritual a uma congregação.
___ (27) Ensinar uma classe bíblica é uma das coisas mais agradáveis que eu faço (ou
     poderia fazer) na igreja.
___ (28) Deus me deu a habilidade de tocar um instrumento musical, e tenho prazer nisso.
___ (29) É uma alegria animar aqueles que estão desanimadas.
___ (30) Tenho prazer em dar soluções para problemas difíceis na vida.
___ (31) Parece fácil aprender verdades complexas.
___ (32) Gosto de realizar tarefas rotineiras para a glória de Deus.
___ (33) Tenho prazer em ajudar nas tarefas essenciais ao redor da igreja.
___ (34) As pessoas parecem gostar de acompanhar-me em fazer uma tarefa importante.
___ (35) Há alegria em tomar decisões importantes.
___ (36) Eu encontro verdadeira alegria em ofertar generosamente para o Senhor.
___ (37) Tenho satisfação em visitar pessoas em casas de repouso.
___ (38) Pareço saber muito rápido se algo está certo ou errado (bem ou mal).
___ (39) Quando as coisas parecem impossíveis, estou pronto para seguir em frente.
___ (40) Não me sinto incômodo quando as pessoas me visitam subitamente sem avisar.
___ (41) Gosto de criar vários tipos de artes e/ou artesanatos.
___ (42) A oração é um dos meus exercícios espirituais favoritos.
___ (43) Tenho orado por uma pessoa emocionalmente enferma e visto a pessoa melhorar.
___ (44) Tenho facilidade em mudar para uma nova comunidade e fazer amigos.
___ (45) Não tenho receio em conduzir as pessoas aonde Deus quer que elas
     vão.
___ (46) Gosto de relacionar e compartilhar a Palavra de Deus com temas da atualidade.
___ (47) Sinto a responsabilidade de compartilhar o evangelho com as pessoas.
___ (48) Gosto de ajudar as pessoas com seus problemas espirituais.
___ (49) Parece que as pessoas aprendem quando eu as ensino.
___ (50) Gostei de me envolver em produções musicais da igreja, escola e/ou locais.
___ (51) Gosto de encorajar membros inativos da igreja a se tornarem cristãos ativos
     novamente.
___ (52) Parece que as pessoas geralmente seguem meus conselhos.
___ (53) Sou capaz de entender porções complexas da Palavra de Deus.
___ (54) Sinto prazer em realizar tarefas pequenas ou triviais na igreja.
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___ (55) Desejo fazer tarefas que deixem outros livres para realizar um ministério importante.
___ (56) É mais eficaz delegar uma tarefa a outra pessoa do que eu mesmo fazê-la.
___ (57) Tenho prazer em assumir a responsabilidade para conquistar os objetivos do
     grupo.
___ (58) Fico grato pela oportunidade de apoiar financeiramente uma situação grave.
___ (59) Sinto alegria em confortar as pessoas que se encontram situações difíceis.
___ (60) Percebo facilmente a diferença entre o verdadeiro e falso.
___ (61) Muitas vezes estou pronto a acreditar que Deus nos conduzirá através de uma
     situação em que outros sintam que seja impossível.
___ (62) As pessoas parecem sentir-se muito confortáveis em minha casa.
___ (63) Gosto de criar coisas com as minhas mãos.
___ (64) Deus responde consistentemente minhas orações de maneiras tangíveis.
___ (65) Visitei uma pessoa que estava doente, orei para que Deus a curasse  
     fisicamente, e a pessoa melhorou.
___ (66) Sou capaz de me relacionar bem com cristãos de diferentes lugares ou culturas.
___ (67) Amo a oportunidade de anunciar a Palavra de Deus aos demais.
___ (68) É importante para mim falar das admoestações e juízos de Deus para mundo de
     hoje.
___ (69) É uma alegria compartilhar o que Jesus significa para mim com um alguém que
     não tem igreja.
___ (70) As pessoas gostam de trazer seus problemas e preocupações para mim porque
     sentem que eu me importo.
___ (71) Uma das alegrias do meu ministério é treinar pessoas a serem cristãos mais
eficientes.
___ (72) Eu me sinto seguro no fato de que minha habilidade musical será benéfica para
     outras pessoas com quem eu entro em contacto.
___ (73) As pessoas que estão se sentindo perplexas muitas vezes vêm a mim por
     encorajamento e conforto.
___ (74) Sinto que tenho uma percepção especial na escolha da melhor alternativa em
     uma situação difícil.
___ (75) Tenho uma compreensão clara das doutrinas bíblicas (ensinos).
___ (76) Encontro mais satisfação em fazer um trabalho do que encontrar outra pessoa
     para fazê-lo.
___ (77) Tenho prazer em ajudar outras pessoas a levar sua carga.
___ (78) É emocionante inspirar outros a um maior envolvimento no trabalho da igreja.
___ (79) O desenvolvimento de planos efetivos para o ministério é para mim motivo de
grande satisfação.
___ (80) É uma alegria pensar no quanto posso ofertar ao Senhor.
___ (81) Tenho prazer em ministrar a uma pessoa que está doente no hospital.
___ (82) Posso julgar bem entre a verdade e a mentira de uma dada declaração teológica.
___ (83) As pessoas parecem ver-me como alguém que acredita que tudo é possível.
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___ (84) Quando os missionários vêm à nossa igreja, gosto (gostaria) de tê-los em minha casa.
___ (85) Vejo que os resultados do meu trabalho com vários objetos na criação de
    Deus ajudam a melhorar e embelezar aquilo que outras pessoas não têm visto ou
    imaginado.
___ (86) Oro fielmente pelos demais, reconhecendo que a eficácia e bem-estar deles
     depende da resposta de Deus às orações.
___ (87) Gosto de participar no ministério aos doentes físicos ou emocionais e orar pela
     sua recuperação.
___ (88) A ideia de começar uma nova igreja em uma nova comunidade é para mim motivo
de empolgação.
___ (89) Tenho prazer em treinar obreiros na congregação.
___ (90) Em uma aula bíblica, parece essencial compartilhar a Palavra de Deus mesmo se
     isso incomoda a outros.
___ (91) Sinto uma profunda preocupação pelas pessoas não alcançadas na minha
     comunidade.
___ (92) Gosto de um relacionamento estreito com as pessoas em um contexto praticular.
___ (93) É fácil organizar materiais para ensinar uma aula bíblica.
___ (94) Dirigir outros a cantar louvores a Deus ou por puro prazer é particularmente
     gratificante.
___ (95) Preferiria visitar uma família inadimplente na minha igreja que uma família que
     não tem igreja.
___ (96) Tenho plena confiança em minhas soluções para os problemas.
___ (97) É um desafio emocionante ler e estudar um livro complexo da Bíblia.
___ (98) Eu gosto de fazer as coisas sem atrair muita atenção.
___ (99) Se uma família está enfrentando uma crise grave, gostaria de poder ajudá-la.
___ (100) Há uma grande satisfação em ter outros acompanhando-me no desempenho
       de uma tarefa.
___ (101) Prefiro tomar decisões para o grupo a persuadi-los a chegar a mesma decisão.
___ (102) Posso ofertar de maneira sacrificial porque sei que Deus vai suprir às minhas
       necessidades.
___ (103) É uma satisfação poder visitar pessoas que estão confinadas às suas casas.
___ (104) Muitas vezes procuro as motivações de uma pessoa lendo nas entrelinhas.
___ (105) Quando as pessoas estão desanimadas, gosto de dar-lhes uma perspectiva
       positiva.
___ (106) As pessoas parecem gostar de vir à minha casa.
___ (107) Há prazer em desenhar, projetar e/ou pintar vários objetos.
___ (108) Eu me encontro orando quando possivelmente deveria estar fazendo outras
       coisas.
___ (109) Eu sinto que minhas orações por uma pessoa doente influenciam na sua saúde
       plena.
___ (110) Mais do que a maioria, tenho um forte desejo de ver todas as pessoas de outras
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comunidades e países serem ganhas para o Senhor.

A Folha de Perfil

Transfira os valores dado a cada pergunta para a tabela abaixo e na página seguinte,
depois calcule a soma de cada linha.
NOTA! Os números nesta folha vão VERTICAMENTE, em ordem sequencial. Para calcular
a pontuação das perguntas 1, 23, 45, 67 e 89, adicione-as horizontalmente, dando-lhe
um total geral para o dom de Apóstolo. Continue este estilo de cálculo até chegar ao
dom de missionário na parte inferior da tabela. Você então terá a pontuação para cada
dom.
1. Apóstol

1____

23____

45____

67____

89____

=____

2. Profeta

2____

24____

46____

68____

90____

=____

3. Evangelista

3____

25____

47____

69____

91____

=____

4. Pastor

4____

26____

48____

70____

92____

=____

5. Professor

5____

27____

49____

71____

93____

=____

6. Música

6____

28____

50____

72____

94____

=____

7. Exortação

7____

29____

51____

73____

95____

=____

8. Sabedoria

8____

30____

52____

74____

96____

=____

9. Conhecimento

9____

31____

53____

75____

97____

=____

10. Serviço

10____

32____

54____

76____

98____

=____

11. Ajuda

11____

33____

55____

77____

99____

=____

12. Liderança

12____

34____

56____

78____

100____

=____  

13. Administração

13____

35____

57____

79____

101____

=____  

14. Dar

14____

36____

58____

80____

102____

=____  
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15. Misericórdia

15____

37____

59____

81____

103____

=____  

16. Discernimento 16____

38____

60____

82____

104____

=____  

17. Fé

17____

39____

61____

83____

105____

=____  

18. Hospitalidade

18____

40____

62____

84____

106____

=____  

19. Artesanato

19____

41____

63____

85____

107____

=____  

20. Intercessão

20____

42____

64____

86____

108____

=____  

21. Cura

21____

43____

65____

87____

109____

=____  

22. Missionário

22____

44____

66____

88____

110____

=____  

Nome:______________________________________________________________________

* Utilizado com permissão de Into Thy Word. Criado pela equipe de ITW. www.intothyword.
org.
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FORMULÁRIO DE COMPROMISSO
Data de hoje:  _____/_______/______
Nome:  _________________________________________________________________________
Endereco para correspondência: __________________________________________________
Telefone residencial:  ______________________     Celular:   _____________________________
E-mail:   _________________________________________________________________________
Data de Nascimento:   _____/_______/______ Estado
q Solteiro/a q Casado/a q Divorciado/a q Viúvo/a

Civil

(marque

um):  

Por favor, verifique as seguintes experiências espirituais que se aplicam a você.
q Salvo
q Santificado
q Batizado com el Espírito Santo
q Batizado nas aguas
Você é atualmente membro de alguma outra congregação?   __________
Se sim, onde?   _________________________________________________________________
SIM! Quero ser membro da ( __nome da sua igreja local__ ). Eu completei o curso de
membro, e estou disposto a fazer o pacto na presença da congregação. Comprometome a apoiar a minha igreja local o melhor que puder nas áreas delineadas neste curso de
membresia.
“Promete você, sinceramente, na presença de Deus e destas testemunhas que:
• Aceita a Bíblia como a Palavra de Deus;
• Crer e praticar seus ensinamentos, corretamente divididos — o Novo Testamento
como sua regra de fé e prática, governo e disciplina; e
• Andar na luz de seu melhor conhecimento e habilidade?”
Assinatura:   ________________________________________________
Data:   _____/_______/______
(Nota: Por favor, depois de completar este formulário de compromisso, remava e entregue
ao pastor).
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INFORMAÇÃO PESSOAL
Nome:   ________________________________________________________________________
Idade:   ________
Data de nascimento:   _____/_______/______
q Masculino

q Feminino

q Casado

q Solterio  

Você tem filhos?   q
q Sim    q
q Não
Se sim, por favor, liste os seus nomes e idades. ___________________________________            
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Endereço:  _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Telefone para contato:___________________________________________________________
Prefere uma mensagem de texto ou chamada telefónica?    q
q Mensagem de texto        
q Chamada telefónica
E-mail:  _______________________________________________________________________
Contato de emergência e relacionamento com você:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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