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SF104Princípios da vida espiritual 

Lição 5:  Guia de escuta

Lição 5 DE 5
 

[1] Como você se relaciona pessoalmente com o amor de Deus? Trata-se de uma parte real 
de sua vida ou de uma idéia teórica? 

[2] Depois de ouvir as palavras do hino, no começo da lição e na parte seguinte, sobre o 
amor de Deus, como você explicaria ou descreveria o que significa ser amado por Deus? 

[3] Existem aí formas específicas pelas quais você pensa em compartilhar o amor 
superabundante de Deus com alguém? 

I. Aproveitando - se do poder de Deus
[4] Você diria que nesse momento da sua vida, você esteja “cheio do Espírito?” Se não, você 
considerou a possibilidade de seguir as instruções dessa parte da aula para deixar o Espírito enchê-
lo e empoderar a sua vida? 

[5] Antes de podermos compartilhar as boas novas com sinceridade, temos que experimentá-las. 
As aulas anteriores desse curso nos conduziram por algumas práticas, para tornar a nossa vida 
cristã vital e vibrante. Será que você consegue compartilhar o evangelho como “boas novas,” 
movido pelo que Deus está fazendo dentro de você?
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ii. Compartilhando a sua própria história
[6] Se você se converteu mais tarde na vida, siga o exercício prático descrito nesta parte da lição. 
Se você cresceu em um lar cristão e conheceu a Jesus de forma pessoal a maior parte da sua vida, 
compartilhe algumas das razões, porque você acredita que a sua vida tenha se beneficiado com o 
fato de você ser um cristão. Medite por um pouco sobre o maravilhoso privilégio de ser um cristão 
(cristã) e agradeça a Deus por Sua intervenção cedo na sua vida. Então, escreva a sua história e 
ensaie-a de modo que possa contar a outros sobre como Jesus o está mudando.

III. Uma apresentação simples do evangelho
[7] Reafirme a verdade de Romanos 3:23 em suas próprias palavras. Pense sobre como você 
explicaria isso a uma criança e depois, como o faria para um adulto. 

[8] Repita o exercício que completou em Romanos 3:23 para cada um dos versículos que nos 
acompanham pela “Estrada de Roma.”  É importante não darmos a impressão de que estamos 
dando uma palestra previamente preparada, quando apresentamos o evangelho. Então, é 
importante ler o versículo, ou fazer a pessoa com a qual esteja compartilhando a Cristo lê-la, e, 
depois, dar uma breve explicação para abrir o diálogo.

[9] Leia a oração ao final dessa parte da lição algumas vezes e depois, “personalize-a,”  para que 
possa soar como a sua própria forma de falar. 

 

iV. Diálogo evangelístico 
[10] Deus usou Felipe para compartilhar o evangelho com o eunuco, porque felipe estava pronto a 
qualquen hora. Pense sobre as aulas nesse curso de “princípios da vida espiritual” e liste algumas 
formas que você tenha descoberto, as quais vão ajudá-lo a estar pronto, quando Deus desejar pôr 
alguém que O esteja buscando em seu caminho.
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[11] Pense nos vários relacionamentos que você tem com pessoas que não se encontraram com 
Cristo e selecione uma que você gostaria particularmente de ver aceitar a Ele como Salvador. Ore 
para que Deus lhe dê oportunidades de compartilhar o Evangelho com essa pessoa. Depois, para 
cada uma das cinco coisas que aprendemos da história de Felipe e o eunuco, considere, como elas 
podem guiá-lo para ser um testemunho para essa pessoa.

[12] Considere como você irá abordar a pessoa pela qual orou, usando as dicas dadas por essa 
lição. O ponto chave é que, depois de você ter terminado de compartilhar a sua fé com essa pessoa, 
a porta continue aberta – e preferencialmente – um pouco mais aberta, para dar continuidade à 
conversação.

V. Aguardando a colheita
[13] Depois de engajar-se com essa parte da lição, ore pela pessoa com a qual você planeja 
compartilhar o evangelho – e ore por você mesmo, como testemunha de Deus. Quando as 
pessoas não respondem imediatamente, podemos sentir que elas nos rejeitaram, uma vez que 
não aceitaram a nossa mensagem. Essa “espera para que a colheita dê fruto” pode se tornar um 
processo difícil. 

Vi. Para onde ir a partir daqui?
[14] Para cada um dos três pontos desse item lição, escreva brevemente sobre qualquer parte 
do seu plano de crescimento de vida espiritual, que você ainda não tenha completado. Algumas 
pessoas acham que reservar algumas horas ou até a metade de um dia para oração, meditação, 
estabelecimento de metas e planejamento ajuda a colocar as suas vidas em uma trajetória de 
crescimento, que elas sejam capazes de seguir realmente. Se nos desviarmos do curso, porque a 
vida se tornou corrida demais por um tempo, se o plano estiver por escrito, podemos retomá-lo 
mais tarde.
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[15] Reveja os objetivos. 
Exercite-se em dar o seu testemunho a alguém algumas vezes.

Ensaie a “Estrada de Roma” para explicar o Evangelho claramente a alguém.

Ore para que Deus o conduza para alguém que expresse interesse espiritual.

Reflexão

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

Aplicação

Você completou a parte acadêmica desse curso. Mas note bem o terceiro objetivo para essa 
aula final. Não abandone o curso antes de ter tomado uma decisão sobre a sua visão de 
mundo. 
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