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PROGRAMA DO CURSO

SF104: Bases da vida espiritual
Preletor do curso: Sid Buzzell, Ph.D.

Descrição do Curso
                                                                                                                                                

O Novo Testamento desafia cada um de nós a crescer “na graça e no conhecimento de nosso Senhor 
e Salvador Jesus Cristo” (2Pe 3.18). O que significa isso e como fazê-lo?

O curso de Bases da vida espiritual começa, explicando como você pode ter certeza que tem a 
vida eterna através de Jesus Cristo. Depois você aprenderá, como se desenvolver e crescer em seu 
relacionamento com Jesus através da leitura da Bíblia, aprendendo a falar com Deus em oração, e 
sobre a importância de fazer parte de uma comunidade de crentes e compartilhar a sua fé em Jesus 
com as outras pessoas. Comece hoje mesmo a crescer na graça e conhecimento de Jesus Cristo!

Objetivos do curso                 
 

Uma vez completado o curso, você estará em condições de:
1. Explicar a motivação para o crescimento espiritual e compreender a relação entre oração, 

estudo bíblico, comunhão e testemunho.
2. Compreender como priorizar e cultivar uma hora silenciosa e devocional significativa.
3. Explicar como aprimorar a sua própria vida de oração e explicar como Jesus Cristo fez da 

oração uma prioridade.
4. Explicar, por que o envolvimento na igreja é importante e compreender os benefícios e 

responsabilidades do envolvimento na igreja.
5. Compreender técnicas de dar testemunho pessoal do seu encontro com Cristo e explicar 

o evangelho para alguém.

Preletor do curso 
                                                                                                                                                

Dr. Sid Buzzell é reitor da Christian University GlobalNet e ex-reitor da School of 
Theology at Colorado Christian University de Lakewood, Colorado, onde dá aulas em 
cursos de Bíblia, liderança e homilética. Ele tem seu bacharelado pela Philadelphia 
College of Bible, um mestrado em teologia da Dallas Theological Seminary, e um 
Ph.D. da Michigan State University.


