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Lição 1: Guia de escuta
Esse guia de estudos foi planejado para ajudá-lo a fazer perguntas e tomar notas sobre o
que está aprendendo. O processo permitirá alcançar duas coisas: primeiro, vai ajudar a
processar a informação das preleções, mantendo a sua mente engajada com o material.
Em segundo lugar, ele lhe permitirá coletar as suas anotações em um lugar só, para ter um
resumo do conteúdo da aula. Se você escolher fazer um estudo adicional ou queira ensinar o
material a outros, terá um conjunto completo de notas para guiá-lo.
Você poderá imprimir as páginas desse guia de estudos separadamente e completar
a informação, na medida em que for lendo, ouvindo ou assistindo o vídeo. Ou,
alternativamente, você poderá preencher os campos nesta versão digital e salvar gravar
tudo no seu computador, quando tiver acabado.
I. Deus quer me conhecer?
[1] Qual é a crença central da fé cristã?

[2] Resuma brevemente cada um dos três movimentos da grande história da Bíblia.

[3] Quem poderia redimir um pecapor em última instância?

[4] Resuma em uma sentença a sua impressão da rasão derradeira de Deus para a Sua separação
em relação à humanidade.

[5] Qual é a sua resposta à verdade grandiosa de que Deus tenha possibilitado uma restauração
para um relacionamento saudável com Ele?
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[6] O que você pensa que faça de uma pessoa um cristão?

[7] Como você pensa que a maior parte das pessoas em sua cultura responderia ao
indagaçáo de Nicodemos?

[8] Cite algumas formas pelas quais as pessoas de hoje se “escondem” de Deus.

[9] Você acha que quando uma pessoa se converte, perde a suatendênçia para “se afastar?”

[10] Por que você acha que essa tendência diminui ou não?

[11] O que você acha que significa ter “comunhão” com Deus?

[12] Você já teve comunhão com Deus?

[13] Você já sentiu uma necessidade ou um desejo de ser reavivado por dentro?

[14] Em caso positivo, que tipo de coisa esse sentimento desperta em você?

[15] Você concorda com a visão que Pascal tem de cada pessoa humana?

[16] Em caso positivo, quais são algumas coisas que as pessoas que não seguem a Deus usam para
preencher o vazio?
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[17] Você já se viu tentando preencher esse vazio com coisas além de Deus? Como vucê faz isto?

[18] Você crê que todos pecaram?

[19] Como você explicaria o que é pecado para uma criança?

[20] Como você acha que a maior parte das pessoas que você conhece se relaciona com a
idéia de que todos pecaram?

[21] Em sua opinião, o que faz ficar mais fácil/ou mais difícil acreditar no evangelho?

[22] Em sua opinião, você acha que a maioria das pessoas reagiria positivamente ao conhecimento
do que Cristo fez por elas, se elas o tivessem entendido?

[23] Explique a sua resposta num breve parágrafo.

[24] Você está pronto(a) para tomar a decisão de começar um relacionamento com Ele? Por que ou
por que não?

[25] Se você ainda não fez aquela oração, acha que nunca irá fazer?

[26] Se não, por que não?
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II. O que significa ser nascido de novo
[27] Essa visão de que a salvação seja um ponto de partida é consistente com a sua compreensão
do que significa ser um cristão? De que maneira(s) é isso similar ou diferente da sua visão?
[28] Se você é um cristão, acredita que a sua idade cronológica e a sua idade como cristão são
apropriadamente condizentes?

[29] Você sente algum desejo ou necessidade de crescer como cristão?

[30] Você se identifica com essa abordagem global à vida cristã?

[31] Vocês está preparado(a) para se comprometer e envolver com a vida cristã?

[32] Você vai querer levar esse curso como um exercício acadêmico ou está pronto para aplicar o
que ele ensina e se envolver com o crescimento espiritual?

III. Como começar a crescer em Cristo?
[33] Como você descreveria o seu “apetite” por ser a pessoa que Deus quer que você seja?

[34] Ao ler sobre as quatro áreas da comunicação espiritual alguma delas chama mais ou menos a
sua atenção?

[35] Você está pronto(a) a dar início ao processo de formação espiritual, entregando-se a Deus pelo
que Ele irá fazer?
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[36] Descreva, em um breve parágrafo, o que você acredita que irá acontecer na sua vida, se
você fizer isso.

[37] Reveja os objetivos da aula.
Você consegue explicar a sua motivação para querer crescer espiritualmente?
Descreva, como você pode ter certeza de que é um cristão (cristã).

Reflexão
Registre um novo fato ou insight (perspicaz ou percepção) que você tenha tido ao longo dessa
lição.

Aplicação
Há duas aplicações principais a serem percibidas nesta lição:
• Se você ainda não é um cristão (cristã), o ponto central dessa aula é de encorajá-lo a se tornar
um, aceitando a graça e perdão de Deus e confiar a sua vida a Cristo.
• Se você já é um cristão, o ponto central da aula é que você se envolva no crescimento ativo como
cristão.
Você fez alguma dessas duas aplicações?

SF104 Guia de escuta | ©2021 Our Daily Bread University. Todos os direitos reservados.

| Lição 1 | 5

