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BÁSICO DINÂMICO 
 

Lição 1 

UMA NOVA VIDA EM CRISTO 
 
Receber Jesus Cristo como seu Salvador pessoal é o começo de um 
relacionamento eterno. Este relacionamento lhe dará um 
extraordinário potencial para uma vida empolgante na terra e no céu.  

 
 
 
 
 
 
 
1. VIDA ETERNA É CONHECER A DEUS PESSOALMENTE  
 

“E a vida eterna é esta: que te conheçam, a ti só, por único 
Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste.”  

(João 17:3)  
 
“Vida Eterna” é mais que uma vida longa; é toda uma nova vida – o 
tipo de vida que Deus tem, sem nenhum tipo de limitação. O amor de 
Deus não é limitado a quão digno de ser amado alguém possa ser.  
 
João 3:16 diz, “Porque Deus amou o mundo de tal maneira que 
deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, 
não pereça, mas tenha a vida eterna.”  
 
Da mesma forma, Ele não é limitado em sua paciência, bondade e 
perdão ou em qualquer outra qualidade.  
 
Ter “Vida Eterna” significa que você tem a oportunidade de viver 
uma vida plena e significativa.  
 
Quais são os benefícios de entrar na plenitude desta nova vida?  

 

Nesta lição abordaremos:  
1. O que é a vida eterna.  
2. Os benefícios de conheer Jesus Cristo pessoalmente.  
3. Como ter certeza de que você pertence a Jesus Cristo.  
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2. OS BENEFÍCIOS DE CONHECER JESUS CRISTO 
PESSOALMENTE  
Leia cada versículo e marque com uma linha o pensamento 
correspondente. (ligue os pontos) 

  
VERSÍCULO O QUE DEUS 

BENEFÍCIOS 
FEZ POR MIM 

 

Romanos 5:8  
 

Deus demonstrou  
 

 As coisas velhas já  
Seu amor por mim 
passaram eis que  
tudo se fez novo. 
 

Colossenses 
1:13,14  

Deus me livrou do  
 

 Posso estar  
reino das trevas contente. 
 

2 Coríntios 5:17  
 

Sou uma nova   Quando eu era 
pecacriatura  
dor, Cristo morreu  
por mim  
 

Apocalipse 3:20  
 

Cristo veio em   
 

 Nunca perecerei  
minha vida 
 

Hebreus 13:5  
 

Cristo nunca me  
  

 Transferiu-me para  
abandonará o reino de 
Seu filho  
 

João 10:28  
 

Jesus me deu  
 

 Trouxe-me para  
vida eterna Deus  
 

1 Pedro 3:18  
 

Cristo morreu   
 

 Posso ter comunhão  
por meus pecado com 
Ele  
 

 
Todos estes benefícios são resultado do amor de Deus, e são 
recebidos quando colocamos nossa confiança nEle e naquilo que Ele 
fez por nós.  
Leia Efésios 2:8, 9 e preencha os espaços em branco.  

‘’Porque pela ___________ sois salvos, por meio __________; e isto  

não ____________, é _________ de ______________; não vem das  

________________, para que ninguém se glorie”.  
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Salvação é possível por colocarmos nossa fé em:  
(Grife a resposta correta.)  
 

1. Naquilo que você pode fazer.  
2. Naquilo que Jesus Cristo fez.  
3. Naquilo que a igreja fez.  
4. Naquilo que seus pais fizeram.  

 
3. COMO VOCÊ PODE TER CERTEZA DE QUE PERTENCE A 
JESUS CRISTO  
 
Leia João 3:16  
Qual a motivação de Deus? ________________________________  

O que Ele fez? ___________________________________________  

Quem foi beneficiado? _____________________________________  

O que eles têm? _________________________________________  

 
Leia Apocalipse 3:20  
Uma maneira de expressar fé em Cristo _______________________ 

_______________________________________________________  

Qual a sua responsabilidade? _______________________________  

Qual a responsabilidade dEle? ______________________________  

Você já convidou Cristo para entrar em sua vida? Onde Ele está 

agora? _________________________________________________ 

 Se você não está certo de sua salvação, você pode ter esta certeza  
recebendo Cristo por um ato definitivo de sua vontade.  
 
Oração sugerida:  
 
“Senhor Jesus, eu sou um pecador e não posso salvar a mim  
mesmo. Obrigado por ter morrido na cruz por meus pecados. Eu 
te convido para entrar em minha vida agora e te recebo como 
meu Salvador e Senhor. Obrigado por perdoar os meus pecados 
e me dar vida eterna. Agora eu te entrego o controle total de 
minha vida e confio em Ti para viver “Sua Vida Eterna” através 
de mim como o Senhor desejar.”  
 
Você recebeu Jesus Cristo em sua vida? ______________________  
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Onde está Cristo agora em relação a você? Apocalipse 3:20  
 
_______________________________________________________ 
 
Baseado em que autoridade você sabe disso? __________________  
 
Leia 1João 5:10-13  
Quem concede vida eterna? (v.11) ___________________________  

Onde encontramos vida eterna? (v.11) ________________________  

Quem tem a vida eterna? (v.12) _____________________________  

Quem não tem a vida eterna? (v.12) __________________________  

Não crer no testemunho que Deus tem dado em relação a Seu Filho 

é chamar Deus de (v.10) _____________ Ele é? _________  

 
(Risque as palavras incorretas)  
 
“Estas coisas vos escrevi a fim de (esperardes, sentirdes, 
supordes, trabalhardes, saberdes) que tendes a vida eterna, a 
vós outros que credes no nome do Filho de Deus.”  (1 João 5:13)  
 
Você sabe que tem a vida eterna? _________________________  
 
À SÓS  
 
1. Leia a história de Nicodemos em João 3:1-8  
2 .Memorize os seguintes versículos:  
 
“E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna; e esta 
vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida; quem não 
tem o Filho de Deus não tem a vida.”       (1 João 5:11, 12)  
 
Como posso vencer coisas que buscam me afastar de viver esta 
nova vida?  Trataremos deste assunto em nosso próximo encontro.  
 
Nossa próxima lição é UMA NOVA VIDA VITORIOSA.  
 
Hora ____________ Lugar _______________  Data _____________  
 
Encerramento com oração.  
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BÁSICO DINÂMICO 
 

Lição 2 
 

UMA NOVA VIDA VITORIOSA 
 
Recite 1 João 5:11, 12. _____ Marque um “x” após citar o texto de  
memória corretamente.  
 
Você começou uma nova vida com Jesus Cristo, uma vida com um  
potencial tremendo se vivida como Deus a planejou. Contudo, existe 
o perigo de darmos um curto circuito em nossa comunhão com Deus 
ao pecarmos.  
 
 
 
 
 
  
 
1. O QUE É PECADO  
 
Pecado é fazermos algo oposto àquilo que Deus gostaria que 
fizéssemos. Pecado é uma atitude de rebeldia. Mentir, enganar, etc. 
Tudo isso é resultado desta rebelião.  
 
Antes de você receber a Cristo, o pecado o impedia de ter um  

relacionamento com Deus. Leia Efésios 2:1-5.  

Qual era sua condição espiritual? (v.1) ________________________  

Quem controlava sua vida? (v.2) _____________________________  

Quem era você por natureza? _______________________________  

Agora que você recebeu a Cristo, pela misericórdia divina, o que 

você se tornou? (v.4, 5) ____________________________________  

Quais são os resultados do pecado em nossas vidas? Leia e 
comente os seguintes versículos:  
 
Romanos 6:23     Romanos 2:8, 9  Salmo 66:18        João 8:34  
 
 

Nesta lição abordaremos:  
1. O que é pecado.  
2. Porque pecamos.  
3. Jesus Cristo é o remédio de Deus para o pecado.  
4. Como aplicamos o remédio de Deus para o pecado. 



6 

 

2. POR QUE PECAMOS?  
 
Deus nos tem dado a liberdade de escolher obediência ou 
desobediência. (Rom 6:12, 13). Como Cristãos, o pecado inibe nosso 
relacionamento com Deus. Leva tempo para crescer e aprender a 
pensar como Deus pensa. Nossas mentes precisam ser renovadas. 
(Rom 12:1, 2)  
 
Tentação e pecado são realidades comuns a todos nós.  
Quais são as três áreas principais de tentação?  
 

1 João 2:15,16 ___________________________________________  

_______________________________________________________ 

Tentação é pecado? Hebreus 4:15 ___________________________  

_______________________________________________________ 

O que podemos fazer para evitar que a tentação redunde em 

pecado? 1 Coríntios 10:13 __________________________________  

_______________________________________________________ 

O que Deus está fazendo em sua vida para prover um caminho de 

escape da tentação? Filipenses 2:13 _________________________  

_______________________________________________________ 

Leia Romanos 6:1, 2. Como cristãos por que não devemos continuar 

no pecado? _____________________________________________  

 

3. JESUS CRISTO É O REMÉDIO DE DEUS PARA O PECADO  
 

O propósito da morte de Cristo era:  
a) Levar-nos a Deus  
b) Pagar pelos nossos pecados (1 Pedro 3:18)  

 

Leia a passagem a seguir:  
 

“Vocês estavam mortos em pecados e seus desejos 
pecaminosos ainda não tinham sido afastados. Então Ele deu-
lhes participação na própria vida de Cristo, porque lhes perdoou  
todos os pecados, e apagou as acusações confirmadas que  
havia contra vocês, a lista dos seus mandamentos a que vocês  
não tinham obedecido. Tomando esta lista de pecados, Ele a  
destruiu, pregando-a na cruz de Cristo.” 

   (Colossenses 2:13, 14, Bíblia Viva)  
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Por quantos dos seus pecados Jesus Cristo morreu?  
 
Colossenses 2:13, 14 (veja acima) ___________________________  
 
“Todos” significa “todos” - passado, presente e futuro. Agora que 
você recebeu a Cristo você foi completamente perdoado. Como 
saber que  
você foi completamente perdoado afeta sua vida?  
 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 
4. COMO APLICAR O REMÉDIO DE DEUS PARA O PECADO  
 
Lembre-se, você foi totalmente perdoado por causa da morte de 
Jesus Cristo na cruz por você, mas para continuar a manter sua 
comunhão com Deus diariamente, você precisa confessar qualquer 
pecado conhecido.  
 
Se nós confessarmos os nossos pecados, o que Cristo fará?  
 
1 João 1:9 ______________________________________________  
 
Confessar significa concordar com o que Deus diz a respeito do seu 
pecado.  
 
a) Concordar que isto é pecado.  
 
b) Agradecer a Deus por Sua provisão de perdão.  
 
c) Mudar atitudes erradas (arrependimento)  
 
d) Permitir que Deus o capacite a mudar suas ações.  
 
e) Aceitar o perdão como fato pela fé e viver uma vida livre de culpa.  
 
Quando você confessar seus pecados e aceitar o perdão de Deus,  
você desfrutará de uma vida vitoriosa sobre o pecado.  



8 

 

A SÓS  
 
Separe um tempo e faça uma lista de coisas em sua vida que 
possivelmente estejam desagradando a Deus. Admita que diante de 
Deus que elas são pecados. Escreva no fim de sua lista 1Jo 1:9. 
Agradeça a Deus pelo perdão de todos estes pecados. Agora viva 
uma vida vitoriosa e livre como alguém que já foi perdoado.  
 
Destrua sua lista, visto que este é um assunto exclusivamente entre 
você e Deus.  
 
1. Leia o Salmo 32  
Como Davi lidou com o pecado?  
 
 
 
Como ele se sentia antes da confissão?  
 
 
 
Como ele se sentiu após a confissão?  
 
 
 
2. Leia Lucas 15:11-32  
Como estes versículos ilustram a maneira como Deus lida conosco?  
 
 
3. Memorize o seguinte versículo:  
 
“Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para  
nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.” 

  1 João 1:9  
 
Como posso ter poder para viver esta nova vida?  
 
Nossa próxima lição será UMA NOVA VIDA COM PODER  
 
Hora____________ Lugar ________________ Data _____________  
 
 
Encerre com uma oração.  
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BÁSICO DINÂMICO 
 

Lição 3 
 

UMA NOVA VIDA COM PODER 
 
Recite 1 João 1:9 ____ Marque um “x” após citar o texto de memória  
corretamente.  
 
A vida cristã é uma vida maravilhosa, tão grande de fato, que não é  
possível vivê-la por esforço humano. Mas o Espírito Santo de Deus 
no foi dado a fim de que possamos viver esta vida. Que aventura!  
 
 
 
 
 
 
1. SEU NOVO POTENCIAL COMO NOVA CRIATURA  
 
Leia 2 Coríntios 5:17. Como nova criatura o que já passou?  

_______________________________________________________ 

Liste algumas atitudes e ações que já passaram em sua vida.  

_______________________________________________________ 

Que novas mudanças você tem visto em sua vida?  

_______________________________________________________ 

Todas estas mudanças são evidências do fato de que você é uma  
nova criatura. Você foi liberto do poder do pecado porque sua velha  
natureza amante do pecado foi crucificada com Cristo.  
 
Leia Romanos 6:6, 7.  
O que foi crucificado? _____________________________________  

Quando? _______________________________________________  

Por que? _______________________________________________  

Leia Romanos 6:11-13. Como devemos considerar nossas vidas 

agora? (v.11) ______________________ e ____________________  

Nesta lição abordaremos:  
1. Seu novo potencial como nova criatura.  
2. Sua nova fonte de poder - O Espírito Santo.  
3. Como ser guiado e capacitado pelo Espírito Santo.  
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A chave para a liberdade é aceitar o que Cristo fez por nós na cruz 
como sendo a verdade. Agora escolha viver como quem é livre.  
 
2. SUA NOVA FONTE DE PODER – O ESPÍRITO SANTO  
 
Quando você recebeu a Cristo como seu Salvador, O Espírito Santo, 
que é Deus (1Coríntios 2:11,12), selou seu relacionamento com 
Deus (Efésios 1:13) e Ele estará com você para sempre (João 
14:16,17).  
 
POR QUE O ESPÍRITO SANTO VEIO?  
 
Leia cada versículo e marque com a letra da afirmação 
correspondente.  
 
___ João 16:8    a. Guiar-nos a toda verdade e nos  

    mostrar as coisas do porvir.  
 
___ João 16:13    b. Glorificar a Jesus.  
 
___ João 16:14    c. Nos capacitar para o testemunho.  
 
___ Romanos 8:16   d. Convencer o mundo do pecado,  

    da justiça e do juízo.  
 
___ Atos 1:8  e. Nos garantir que somos Seus 

    filhos.  
 
O que é uma testemunha? _________________________________  

_______________________________________________________ 

Que fruto (qualidades de caráter) o Espírito Santo produzirá em mim?  

Gálatas 5:22, 23 _________________________________________  

_______________________________________________________ 

Você deseja estas qualidades em sua vida? ____________________  

O que você precisa fazer? João 15:4, 5 _______________________  

_______________________________________________________
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AVALIE SUA CONDIÇÃO ESPIRITUAL  

Não Cristão – 1 Coríntios 2:14. Aqueles que não confiam na morte 
de Cristo como pagamento por seus pecados.  
 

Cristão Carnal – 1 Coríntios 3:12. Aqueles que confiaram em Cristo 
como seu salvador pessoal, mas ainda estão vivendo na energia da 
carne, e não no poder do Espírito.  
 

Cristão Espiritual – 1 Coríntios 2:15. Aqueles que confiaram em 
Cristo como seu Salvador e estão permitindo que o Espírito Santo os 
capacite. 
 

 E - O “eu” está no 
controle  
 

E - O “eu” está no 
controle  
 

C – Cristo está 
presente nesta vida  
e está no controle  

C - Cristo está fora 
desta vida  
 

C - Cristo está 
presente nesta vida,  
mas está ignorado e 
não dirige esta vida  
 

E – O “eu” está 
rendido a vontade 
de Cristo e o  
Espírito Santo está 
produzindo fruto 
espiritual  

   

Auto-guiado Auto-guiado Guiado por Cristo 

Que círculo melhor ilustra sua vida neste momento?  
 

* Adaptado do livreto “Você já fez a maravilhosa descoberta da vida  
cheia do Espírito?” de Dr. Bill Bright. Leia este livreto para uma 
compreensão mais detalhada.  
 
1.COMO SER DIRIGIDO E CAPACITADO PELO ESPÍRITO 
SANTO?  
a) Confesse qualquer pecado. (Salmo 66:18)  

b) Renda qualquer área de sua vida a Cristo. (Romanos 6:12,13)  

c) Peça que o Espírito Santo dirija sua vida e o capacite.  

Nós sabemos que esta é a vontade de Deus porque Ele nos ordenou  

que fôssemos cheios do Espírito. (dirigidos e capacitados).  

C 

    C                   
EEEE           

    E 
       C 

E 
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“E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas 

enchei-vos do Espírito.”    (Efésios 5:18)  

 

d) Aceite Sua promessa pela fé.  

Ele disse que responderia qualquer oração que estivesse de acordo 

com Sua vontade.  

Leia 1 João 5:14,15.  
É a vontade de Deus que você seja guiado pelo Espírito? _________  

Se você pedir a Ele que dirija sua vida, Ele fará? ________________  

Como você sabe? ________________________________________  

Viver uma vida cheia do Espírito é viver a sobrenatural vida de Cristo 

em  você pela fé, através do poder do Espírito Santo.  

 

A oração abaixo é uma maneira de pedir em fé que Deus dirija sua 

vida.  

“Querido Senhor, Eu pequei contra ti dirigindo minha própria 

vida. Obrigado por perdoar meus pecados. Agora te peço que 

assuma completo controle de minha vida. Em fé eu agora peço o 

controle e o poder do Espírito Santo. Te agradeço por me guiar.”  

 

Você pediu que o Espírito Santo o capacite? _________________  

Você crê que Ele está no controle de sua vida agora? __________  

Como você sabe? _____________________________________  

 

A SÓS  

1. Esta semana, viva pela fé capacitado pelo Espírito Santo. Observe  

os momentos em que você talvez assuma controle. Se você assumir  

o controle, aplique o ponto 3 desta lição, e continue clamando  

pelo controle Dele.  

2.   Prepare to share with your trainer next session how you 

personally came to know God.  Use the TELLING MY STORY 

worksheet that follows.   

3. Memorize o versículo seguinte:  

“Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas 

velhas já passaram; eis que tudo se fez novo.”  2 Coríntios 5:17.  

 

Como podemos ter equilíbrio em nossa vida cristã?  

Nossa próxima lição será UMA NOVA VIDA EM EQUILÍBRIO.  

 

Hora _____________ Lugar ______________ Data _____________  

Encerrar com uma oração.  
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TELLING MY STORY 
You have received Jesus Christ as your personal Saviour. God has 
worked uniquely in your life.  Telling your story to your friends is a 
wonderful way for you to illustrate what it means receive Jesus Christ.  
You will want to make it clear and attractive, yet simple so that those 
who hear it will want to know Him too, and will also know how to 
receive Him personally. 
A Few Suggestions to Help You: 

1. Ask the Lord to give you wisdom and guidance as you write. 
 (Read James 1:5, 6) 
When you tell your story speak clearly and in a natural, relaxed tone. 
2. Write and tell your story in such a way that others will identify with 
you in your past and present experiences. 
3. Don't give the impression that the Christian life is problems free.  
Share that the life of Jesus Christ - who now lives in you - has given 
you the strength and wisdom to go through difficult times in your life. 
5.   Edit carefully and rewrite as necessary before your final draft. 
6.   Memorise your story and practice it until you can share it 
naturally. 
7.   Study the four-point outline below and write your story on the  
TELLING MY STORY worksheet. 
My Life Before I Received Christ: 
 Remember, you will be talking to people who do not know Christ.  

Could they relate to your experiences?  Is your story realistic? 
 Describe what your life was like before you received Jesus Christ.   
 What caused you to realise that you needed to receive Christ? 
How I Received Christ: 
 Specifically, how did you actually invite Jesus Christ into your 
life? 
 Someone should want to, and know how to receive Jesus Christ as 
a result of hearing your story?  Make sure this is very clear! 
My Life After I Received Christ: 
 Use simple, clear illustrations of the positive changes He has made 
in your     life such as changes in your attitudes, from: apathy to love; 
resentment to       concern; depression to joy; anxiety to peace; 
impatience to patience.   
 What does Christ mean to you now? 
 Your illustrations should be realistic?  Remember, no one is perfect. 
 Show that it is Christ who is making the difference in your life? 
Appropriate Bible Verse: 
 Choose a verse that expresses your appreciation for God and what 
He has      done in giving you His life and a new hope for the future. 
When Telling Your Story, Be Sure to: 
   Share from your heart and with loving enthusiasm in the power of 
the Holy Spirit. (Ephesians 5:18) 
   Smile!  Ask the Lord to give you a happy, radiant face! 
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TELLING MY STORY 

My Life Before I Received Christ  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

How I Received Christ (Be Specific) 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

My Life After I Received Christ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________  

Appropriate Bible Verse 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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With God 

BÁSICO DINÂMICO 

Lição 4 
 

UMA NOVA VIDA COM EQUILÍBRIO 
 
Recite 2 Coríntios 5:17 _____Marque um “x” após citar o texto de 
memória corretamente.  _____ Share MY STORY with my trainer and 
revise as necessary. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicação é essencial no desenvolvimento de qualquer 
elacionamento significativo. Como cristãos, temos o Espírito Santo 
para nos capacitar a viver equilibradamente.  
 
 
 
 
 
 
 
1. ADORAR A DEUS ATRAVÉS DE LOUVORES E ORAÇÕES  
Adorar a Deus consiste em reconhecer que Ele é mais importante 
que qualquer pessoa ou qualquer coisa em nossas vidas, pois Ele é 
exclusivamente digno.  
 

LOUVOR  
Deus se agrada do louvor de Seu povo  
Leia o Salmo 33:1-3. O que estes versículos dizem sobre louvor?  
 

_______________________________________________________ 

Todo o universo declara a grandeza de Deus. Por que você deve 
adorálo? 
Efésios 1:3 ______________________________________________  

Nesta lição abordaremos como viver uma vida equilibrada ao:  

1. Adorarmos a deus através de louvores e oração.  

2. Aprendermos de Deus através do Estudo Bíblico.  

3. Termos comunhão e crescimento na família de Deus.  

4. Compartilharmos a nova vida com outros.  

 

Communicating 

 

 

With People 
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ORAÇÃO  
Que tipo de coisas deveríamos pedir a Deus? Filipenses 4:6  
 
_______________________________________________________ 
 
Por que é importante dar graças a Deus? ______________________  
Deus não nos quer ansiosos por coisa alguma. Qual é o desejo de 
Deus para nós?  
Filipenses 4:7 ____________________________________________  

Qual é o propósito da oração em João 16:24? __________________  

_______________________________________________________ 

Deus te ama – você é filho de Deus. Ele quer que você venha até Ele 
com qualquer coisa que te preocupe.  
 
Há alguma coisa hoje pela qual poderíamos juntos agora?  
 
Vamos dar uma pausa e orar sobre coisas que nos preocupam.  
Vamos iniciar louvando a Deus por quem Ele é.  
 
2. APRENDER DE DEUS ATRAVÉS DO ESTUDO BÍBLICO  
Como qualquer pai amoroso, Deus quer aprendamos com Ele. Os  
caminhos de Deus são tão mais elevados que os nossos, que torna 
difícil entendermos Seus pensamentos. Isto exige tempo e 
dedicação.  
 

Leia Romanos 12:2  

O que não devemos ser? __________________________________  

O que devemos ser? ______________________________________  

Como? _________________________________________________  

Qual será o resultado? ____________________________________  

_______________________________________________________ 

É este seu desejo? _______________________________________  

A Palavra de Deus, a Bíblia, é a instrução divina a fim de que 
renovemos nossas mentes e de acordo com a verdade de Deus.  
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Leia 2 Timóteo 3:16, 17. Descreva 4 benefícios decorrentes do 
estudo bíblico.  
 

1. ________________________ 2. ___________________________  

3. ________________________ 4. ___________________________  

 

Path of Life 

Você vai desejar ler e estudar a Bíblia regularmente. Comece hoje e 
leia um capítulo do evangelho de João a cada dia.  
 
3. TER COMUNHÃO E CRESCIMENTO NA FAMÍLIA DE DEUS  
Deus deseja que como família espiritual desfrutemos de comunhão 
com outros Cristãos.  
Hebreus 10:24, 25 diz que nós não deveríamos _________________  

_______________________________________________________ 

Como você se beneficiaria da convivência com outros Cristãos?   

_______________________________________________________ 
Coloque como seu alvo fazer parte ativa da adoração coletiva e do 
grupo familiar (pequenos grupos de comunhão). Isto se tornará um 
grande  encorajamento para você.  
 
CRESCENDO JUNTOS  

Take the next step to grow in the knowledge of God’s Word.  If you 

have not already begun to do so, begin training a friend in Dynamic 

Basics this week. Also plan to go on to the One-to-One Dynamic 

Discipling.  Someone will be available to meet with you.  

Tome o próximo passo para crescer no conhecimento da Palavra de  
Deus. Planeje participar dos grupos de estudo.  
 
Por que devemos ser diligentes? 2 Timóteo 2:15. Transcreva este 
versículo:  
_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

1 

2

1 

3

1 
4

1 
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4. COMPARTILHAR SUA NOVA VIDA COM OUTROS  
Você talvez esteja apenas começando a entender as boas coisas 
que te pertencem agora por causa de sua nova vida em Cristo. Quais 
são algumas mudanças que você tem experimentado até aqui?  
 

_______________________________________________________ 

Alguma mudança que seus familiares e amigos também poderiam  
 
desfru tar? ______________________________________________  
Além do fato de que eles podem experimentar a alegria de conhecer 
a Cristo pessoalmente, por que você deveria compartilhar sua fé com  
 
eles? Atos 4:12 __________________________________________  

Do que fomos salvos? _____________________________________  

Se você seguir a Cristo, o que Ele fará por você? Marcos 1:17 

_______________________________________________________  

You have prepared TELLING MY STORY so you can share it with a 
friend. What friend could you and I meet with so that you can tell your 
story of how you received Christ and how He is blessing your life.   

I would like us to meet with_________________. When? _________  

If your friend receives Christ then we could invite him/her to begin 
Dynamic Basics and also to attend our Life Group or other church 
activity so they can begin to learn the truths about God? Remember I 
will be there to help you.  

Talk about One-to-One Dynamic Discipling and read through 
Dynamic Discipling – An Opportunity and be sure to continue on 
into One-to-One Dynamic Discipling but it is very important that you 
start training another person in Dynamic Basics before you go on to 
Dynamic Discipling. 

If the following is a repeat of the above, then do it the same as in 
English.  
Quem você gostaria de convidar para participar do grupo familiar  
ou outra atividade da igreja, a fim de que eles possam começar a 
ouvir as verdades sobre Deus?  
 
_______________ Quando você os convidará? ______________  
 
Você precisa de alguma ajuda no processo? __________________  
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Por falar em compartilhar. Leia o texto sobre Discipulado Dinâmico – 
Uma Oportunidade e continue no Discipulado Dinâmico.  
 
Memorize o seguinte versículo:  
 
“Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não 
tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da 
verdade.”             (2 Timóteo 2:15)  
 
Encerre com uma oração.  
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DISCIPULADO DINÂMICO 
ONE-TO-ONE 

AN OPPORTUNITY 

Most Christians today would like to experience that same 
supernatural, dynamic and fulfilling life that is described in the New 
Testament epistles.  It was not merely performance to them, but an 
invasion of their lives by a new quality of life that they described as 
“Christ living in them”. 

Experiencing this new quality of life is directly related to our response 
to God’s word.  In the parable of the sower, Jesus illustrates that 
people respond to His word in four ways.  Read Matthew 13:3-9 and 
18-23. 

Which soil would you like to represent your life? 

Dynamic Discipling is an opportunity to help you to develop a 
consistent and growing walk with God in the power of the Holy Spirit 
and to learn how to pass it on to someone else. 

WHAT IS DYNAMIC DISCIPLING? 

1. It is a series designed to help you grow in your love for God and 
for others. 

2. It consists of nine one-to-one training sessions which are used by 
one person to train another who will in turn train another person. 

3. We will meet together once a week for one, to one-and-a-half 
hours to share, study Biblical principles and pray together. 

 

WHY ONE-TO-ONE? 

1. Short term one-to-one discipleship is easily reproduced.  (The 
most effective way to pass on training to another person.) 
 

2. Almost anyone can do individual training.  A man trains a man; a 
     woman trains a woman. 
 

3. It is real potential for you to develop as a leader. 
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4. You become more accountable 
 

5. It helps you become more committed in obedience to Christ as you  
     model effective discipleship. 
 

6. You will have an opportunity to develop strong Christian 
relationships. 

7. It provides flexibility in scheduling our Dynamic Discipleship times 
together. 

THE GOALS OF DYNAMIC DISCIPLING ARE TO: 

1. Help you grow in your relationship with God and experience His 
power.  (Ephesians 3:16, 17) 

2. Help you develop a deeper understanding of God’s Word and 
strengthen your prayer life. (Psalm 1:2, 3; Colossians 4:2) 

3. Help you develop strong Christian relationships with others.  
    (I Thessalonians 3:12) 

4. Help answer your questions concerning the Christian life. (Acts 
7:11) 

5. Help you gain a good foundation for your life and teach you how to 
pass it along to another person. (II Corinthians 5:18) 

 
WHAT ARE THE QUALIFICATIONS FOR ME TO BE INVOLVED IN 
DYNAMIC DISCIPLING? 

1. A desire to grow in your relationship with Christ. 

2. A teachable attitude - willingness to learn from and interact with 
others. 

3. A commitment to attend weekly sessions and to purchase the 
training manual. 

4. A commitment to complete assignments. 

WOULD YOU PRAYERFULLY CONSIDER MAKING THIS 
COMMITMENT TO BE INVOLVED? 

I will call you back on _______________________ for your answer.   
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BÁSICO DINÂMICO 
 

Guia do Facilitador 
 
Você tem uma ótima oportunidade de estabelecer os novos na fé e  
ajudá-los em sua caminhada com Jesus Cristo. Enquanto eles 
iniciam “Uma Nova Vida”, você desfrutará da alegria de vê-los 
crescendo em maturidade e tornando-se verdadeiros discípulos de 
Jesus Cristo. Este é um dos ministérios mais importantes que você 
poderia ter, porque é a essência da grande comissão. Em Mateus 
28:18-20 nos é dito “ide e fazei discípulos”. E vai adiante e nos diz 
como fazer discípulos – “ensinadoos a guardar todas as coisas que 
vos tenho ordenado”. O próprio Cristo autorizou este ministério e Ele 
prometeu que estaria presente para nos capacitar.  
 
O apóstolo Paulo afirma aos Colossenses no capítulo 1:28, 29  
 
“A quem anunciamos, admoestando a todo o homem, e 
ensinando a todo o homem em toda a sabedoria; para que 
apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo; E para 
isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que 
opera em mim oderosamente.”  
 
Nossa parte é sermos diligentes no ensino e treinamento de nossos  
discípulos. A parte de Deus é nos capacitar e produzir o crescimento 
do discípulo. Ele nos usará enquanto fielmente fizermos nossa parte.  
 

ALVOS PARA UM RESULTADO EFETIVO 
 
Você será eficiente em seus encontros com seus alunos quando tiver  
uma clara compreensão do que você deseja alcançar.  
 
Os alvos destas quatro lições são:  
1.    Ajudar a pessoa a entender as verdades básicas da Palavra de 
       Deus que devem nortear nossas vidas.  
2.    Ajudar a pessoa a colocar sua fé na Palavra de Deus e aprender 
       a viver de acordo com os princípios bíblicos.  
3. Ajudar a pessoa a desenvolver mais amizade com você e outros  
       cristãos.  
4. To move the person toward maturity and effective service for our 

Lord as they begin training other people in Dynamic Basics. 
If the following is a repeat of the above, then do it the same as in 
English.  
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4.   Levar a pessoa a prosseguir em direção à maturidade e service 
para o Senhor.  

SETTING UP YOUR FIRST APPOINTMENT 

If you had the privilege of sharing the gospel and helping someone 

come to personal faith in Christ as their Saviour, or if you have been 

given the name of someone to follow up, share how a friend helped 

you to grow as a young Christian.  Offer to help them grow. You could 

say, “I am so happy that you have made this decision.  It is 

important now that you learn to enjoy your new life to the fullest.  

Could we meet together in a few days to go over some truths 

that will help you live your new life in Christ”. 

If they agree, set a definite date, time and place to meet. If they are 

not available for follow-up at this time, try to include them in your Life 

Group or other church activities. Let the person who gave you their 

name, know of their decision. Be a friend. Pray for them regularly. 

DESENVOLVENDO UM BOM RELACIONAMENTO  
Um elemento muito importante para resultados efetivos é o  
elacionamento que você desenvolve.  
Como um bom amigo:  
1. Demonstre interesse:  

-Use o nome da pessoa com freqüência, sorria.  
-Pergunte sobre interesses pessoais.  
-Ouça. Demonstre interesse quando eles falam.  
-Descubra o que realmente os preocupa.  
-Esteja disponível para ajudá-los sempre que possível.  
-Compartilhe sempre o quanto Jesus é relevante para sua vida.  
-Aceite-os na base do amor e não da performance.  
-Demonstre entusiasmo quando eles descobrirem novas  
verdades.  
-Não demonstre desaprovação quanto a perguntas ou respostas.  
-Fale bem de outros.  

 
2. Compartilhe sua vida.  

-Compartilhe o quanto Jesus é relevante em sua vida.  
-Seja um bom exemplo.  
-Seja honesto.  
-Compartilhe como você aplica a Palavra de Deus em sua vida.  
-Não invente respostas; se não sabe, diga que irá pesquisar a 
questão.  
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-Demonstre sua confiança em Deus.  

-Seja entusiasta.  

-Seja amigável – quando tiver chance bata um papo fora do 

horário do discipulado.  

-Ore por eles com regularidade.  

 

SUAS AULAS  

Familiarize-se com cada aula antes de encontrar com os alunos. Siga  

os seguintes passos.  

1. O lugar do estudo deve evitar distrações.  

2. Cumprimente a todos. A primeira vez que o aluno participar 

procure encontrar informações como família, vocação, etc. Toda 

semana procure demonstrar algum interesse em suas vidas. O 

conteúdo deve ser estudado em, no mínimo, 30 minutos.  

3. Transição. Inicie sempre demonstrando a importância da presença 

do aluno e o valor do conteúdo. Explique a importância do esboço 

que eles têm e sempre leia o título da lição e os tópicos a serem 

estudados.  

4. Cada semana traga sua lição completa e as folhas de estudo para 

o luno.  

5. Discuta cada ponto da lição.  

   a) Revese a leitura Bíblica ou os pontos da lição. Versículos entre  

   parênteses devem ser lidos apenas se houver uma pergunta   

   relacionada.  

   b) Encoraje os alunos a trazerem suas Bíblias. Explique como os 

   alunos podem encontrar a passagem bíblica, detalhes como índice,  

   por exemplo, explique a diferença entre capítulos e versículos. Seja  

   paciente e deixe-os encontrar a passagem por si sós, sempre que  

   possível.  

c) Stimulate discussion with additional questions such as: 

- What else do you see in this verse? 

- What do you think Jesus meant by ______? 

- How would you say this in your own words? 

- How does this affect us today? 

- Did you learn anything about yourself in this session? 
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À SÓS  

Encoraje seu aluno a completar as atividades para casa para reforçar 

o princípio bíblico estudado e ensinado em cada lição.  

 
MEMORIZAÇÃO DO VERSÍCULO  
Enfatize a importância de ter a Palavra de Deus no coração. Deixe 
claro que você espera que os versículos sejam repetidos nas aulas 
uma vez memorizados.  
 
ENCERRAMENTO   
At the end of Sessions 1, 2 and 3 schedule the time for your next 
meeting.  

At the end of session 3 have your disciple prepare to share his/her 
experience of coming to Christ using the TELLING MY STORY 
worksheet.  Arrange an opportunity for him/her to tell their story to a 
friend.  If their friend receives Jesus Christ then you could meet with 
your disciple as he/she begins Session One of Dynamic Basics.  Your 
disciple should start passing on Dynamic Basics to someone before 
they themselves go on to Dynamic Discipling. 

At the end of Session 4 read through Dynamic Discipling – An 
Opportunity and challenge them to go on to Dynamic Discipling.  
You could take them on or make arrangements for them to meet 
with a new discipler.  

 
If the following is a repeat of the above, then do it the same as in 
English.  
 
No final das lições 1, 2 e 3 encoraje o próximo encontro e seja bem  
organizado com a agenda.  
Ao final da lição 4 leia o texto do Discipulado Dinâmico –  
 
Uma oportunidade e desafie-os para seguir adiante no próximo nível  
do discipulado.  
 
Confira-lhes o Certificado de Conclusão após terminarem a lição 4.  
Quando apropriado, fale deste assunto em seu grupo familiar.  
 
Encerre com uma oração.  
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