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SF104Princípios da vida espiritual 

Lição 4:  Guia de escuta

Lição 4 DE 5
 

[1] Algumas pessoas são altamente extrovertidas e amam estar com outras pessoas. Outras 
são mais introvertidas e preferem estar a sós. Qual a sua preferência? 

[2] Qual o seu nível de envolvimento nas atividades da comunidade? Nas atividades da 
igreja? Nas funções sociais na escola e no trabalho? 

I. Por que envolver-se com a igreja?
[3] Como você descreve o “envolvimento” com a igreja? Qual o nível de envolvimento que 
uma pessoa tem que ter em sua igreja, antes de poder dizer que esteja “envolvida,” na sua 
opinião?

[4] Onde se encontram os seus relacionamentos mais significativos fora da sua família? 

[5] Você tem quaisquer amigos bemchegaos na comunidade cristã? 

II. O que entendemos por “igreja?” 
[6] A explicação [dessa lição] se encaixa com o conceito que você tinha de “igreja?” Quais as 
diferenças e semelhanças entre esses conceitos? 

[7] Descreva a “igreja invisível” em suas próprias palavras.
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[8] Descreva a “igreja visível” em suas próprias palavras. 

III. Quais são os benefícios da igreja? 
A. Um lugar para adorar

[9] Como membro da igreja invisível de Deus, com que freqüência você adora a Deus 
pessoalmente? 

[10] Em que medida você é ativo na adoração a Deus durante o culto da sua igreja? 

[11] Quais são algumas maneiras pelas quais você poderia aumentar o seu senso 
pessoal de adoração, quando está participando da adoração coletiva? 

B. Uma lugar para crescer
[12] De que tipos de experiências de crescimento [espiritual] você participa em sua 
igreja local? 

C. Um lugar para a comunhão
[13] Quais são algumas maneiras pelas quais fazer parte de uma comunidade eclesial 
pode ajudá-lo a manter-se fiel ao seu compromisso cristão? 

[14] Como o andar em comunhão com Jesus e outros crentes nos ajuda a viver uma 
vida cristã mais intensa? 

[15] Ter a Cristo em comum traz um grande benefício para os cristãos. Quais são 
algumas outras coisas que podemos compartilhar como cristãos que vivem em 
comunhão? 
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D. Um lugar para contribuir
[16] Descreva a sua atitude em relação à “contribuição pessoal.”  Quais são algumas 
formas pelas quais esse ministério da igreja amplia o seu papel na comunidade? 

[17] Também há oportunidades individuais para os cristãos “retribuírem” a Deus, 
em forma de contribuição pessoal. Quais são algumas formas pelas quais você pode 
contribuir com alguns recursos próprios como de talento, tempo, dinheiro ou outras 
coisas? 

E. Um lugar para servir
[18] Você se consideraria como alguém que necessita de treinamento no serviço ao 
Senhor, ou alguém que poderia treinar outros?

[19] Como você poderia servir melhor ao seu Deus em sua igreja e comunidade? 

[20] Será que existem lacunas no seu treinamento que sejam obstáculos ao seu 
melhor esforço de servir a Deus? Em caso positivo, como a igreja poderia ajudá-lo a 
preencher essas lacunas especificamente? 

[21] Você vê outras pessoas com lacunas, que Deus possa preencher usando você? 

IV. A figura da cabeça e do corpo
[22] Em que medida você se relaciona com Jesus como “Cabeça” de todas as coisas 
ativamente? É Ele o seu Salvador? É Ele o seu Senhor? 

[23] Você já identificou o seu lugar “no corpo de Cristo” (igreja visíuel)? 

[24] Você se sente como um membro essencial de sua igreja da mesma forma que 
considera a sua cabeça e mãos partes essenciais do seu próprio corpo? 
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[25] Você vê pessoas em sua igreja que possam se sentir desintegrado(a)? Em caso 
positivo, o que você poderia fazer para ajudá-las a se integrar melhor? 

[26] Você se sente como uma parte do “corpo de Cristo” (igreja visíuel) que funciona 
como aquele que Paulo descreve em 1 Coríntios 12.26? Se não, o que você poderia 
fazer para encorajar algumas pessoas a construírem esse tipo de relacionamento?

V. Dons espirituais
[27] Você já teve a experiência de sentir que Deus o estava usando de uma forma 
particularmente poderosa para ajudar alguém? 

[28] Quando você for ler as passagens sobre os dons espirituais (Romanos 12:6-8; 
1 Coríntios 12:8-10. Efésios 4:11; e 1 Pedro 4:10-11), peça a Deus para lhe mostrar 
o seu dom. Nem todos nós temos o dom de ensino ou evangelismo. Deus usa uma 
ampla gama de habilidades e você pode ter sido dotado(a) a um dom de Deus para 
suprir um ministério que esteja faltando na sua própria igreja. 

[29] Siga o processo descrito nessa parte da lição, para saber quais sejam os seus 
dons. Depois de ter dedicado algum tempo a isso, escreva em um pedaço de papel, 
o que você crê que Deus tenha lhe dado como dom espiritual, que Ele usará para 
construir a sua igreja. Diga ao seu pastor, que dom é esse, e pergunte a ele, como 
você poderá servir. 

Vi. Um farol de luz espiritual 
[30] Liste algumas formas pelas quais você poderá ser um membro positivo, um que 
contribua para a igreja que você frequenta. Ore para que Deus o guie para ser uma 
fonte de ministério e encorajamento para os irmãos e irmãs cristãs com os quais tem 
comunhão. 
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[31] Reveja os objetivos.
Por que o envolvimento com a igreja local é tão importante?

Descreva a diferença entre a igreja “visível” e “invisível” em suas próprias palavras. 

Quais são os benefícios e responsabilidades do envolvimento na igreja? 

Por que usar o seu dom espiritual é essencial para servir a Cristo efetivamente? 

Reflexão

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

Aplicação

Depois que você tenha completado a personalização da sua apresentação de “Estrada de 
Roma”, peça a uma pessoa cristã que o ajude a praticar a sua apresentação algumas vezes, 
até que se sinta à vontade para falar livremente. Você também pode servir ao seu amigo(a), 
encorajando-o(a) a praticar, fazendo a apresentação dele(a) para você.  
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