1

Igreja Máter: Av. Juscelino Kubstichek de Oliveira, 165 – Centro - Cx. P. 42
CNPJ: 01.249.303/0007-09
Ministério CEO: Rua Prof. Ciro Brasílio de Araújo, 30 – Centro – CNPJ: 01.249.303/0001-05
Fone: (35) 3343-3880 * CEP: 37443-000 BAEPENDI/MG
Anunciando a verdade que liberta!

www.ministerioceo.com.br – secretariamceo@hotmail.com.br

CURSO DE BATISMO

LIÇÃO I

CONHECENDO A SALVAÇÃO
Introdução:
 4 COISAS QUE DEUS QUER QUE VOCÊ SAIBA
 1ª Deus ama você:
- João 3.16 = Ele demonstrou que ama a todos por ter enviado seu único Filho para morrer por seus pecados.
- Rm 5.8 = Por que Deus enviou seu Filho para morrer de modo cruel pelos homens maus? – Somente porque
ele os ama e os quer no Céu junto a ele.
- Fizemos porventura alguma coisa pela qual merecêssemos ganhar o amor de Deus? – Não.
- Será que fizemos algo de bom para ganhar a Salvação? – Não.
- É somente em razão do grande amor de Deus por nós e pela sua graça que temos a salvação através de Jesus
Cristo.
 2ª Você é uma nova Pessoa
- Você se tornou uma nova pessoa. Através de Jesus Cristo você experimentou um novo nascimento. É
exatamente o que acontece quando aceitamos a Cristo como único e suficiente Salvador (II Co 5.17).
- = Gl 2.20 – Você agora adquiriu a nova natureza do próprio Jesus Cristo. Ele á sua nova natureza!
 3ª Você pode viver vitoriosamente
- Por ser uma nova pessoa você é capaz de vencer todos os hábitos do pecado.
- Leia I Co 6.9-11 e Gl 5.16-21 e descubra o que é pecado!
- Como pode alguém viver vitoriosamente? – Paulo diz que você deve primeiro “considerar-se morto para o
pecado e vivo para Deus em Cristo (Rm 6.11). Significa que primeiro você tem de crer que Jesus crucificou
a sua natureza pecadora, e que ele realmente vive dentro de você.
- Paulo não pede que nos rendamos ao pecado, mas sim a Deus.
- Dedique sua vida ao Senhor! Dê seu espírito, sua mente e seu corpo para Deus! Dedique-se ao serviço de
Deus! E o pecado não terá poder sobre você (Rm 6.12-14; Ef 4.22-24).
 4ª Deus está com você em todos os momentos de sua vida
- Jo 14.23 = Jesus afirmou que nunca nos abandonaria.
- Deus é fiel. Você poderá, por sua fraqueza, errar e falhar para com Deus de vez em quando, mas ele ainda
assim será fiel (Sl 23.4; I Co 1.9; II Tm 2.13).
O QUE É A SALVAÇÃO?
 Um ato soberano de Deus
 II Co 5.18,19 = Você observa que a salvação é a demonstração do grande amor de Deus em favor da
humanidade, condenada pelo pecado. É o resultado da morte expiatória de Jesus Cristo, na cruz
do Calvário, que livra o homem da condenação eterna, causada pelo pecado. Ela é oferecida a
todos, sem exceção. Só Deus pode salvar.
 Jo 1.12 = Leia e preencha as lacunas;
“Mas, a _________________________________________ o receberam, deu-lhes o poder de serem
feitos ______________________________________; aos que _____________________________
no seu nome.”
 Um ato da infinita misericórdia de Deus.
 É um ato da infinita misericórdia de Deus, porque é dada graciosamente, mediante a fé, e não através dos nossos
próprios méritos ou boas obras.
 Custou um alto preço: o sangue de Jesus (Is 53.4-7), porém aos homens foi concedida gratuitamente.
 Leia Ef 2.8,9 e preencha as lacunas:
“Porque pela ________________________ sois salvos, por meio da __________________________________ e,
isto não vem de vós; é _________________________________. Não vem das obras para que ninguém se glorie.”
 Qual o preço da Salvação? _____________________________________________________________________
 Ela depende das suas boas obras? _______________________________________________________________
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Lição I
 O que é necessário para se obter a salvação? _______________________________________________________
A NECESSIDADE DA SALVAÇÃO
 A Origem do Pecado.
 Gn 1.26, 27 = Deus criou o homem á sua imagem e semelhança e o colocou no Jardim do Éden. O homem
possuía livre-arbítrio. Estava capacitado a discernir o bem e o mal, o certo e o errado;
 Gn 3.6, 17-19 = O homem, tentado, pecou e foi destituído da glória com que fora criado, perdendo, assim, a
comunhão com Deus. A desobediência dele originou o pecado e condenou à morte toda a sua geração.
 A Herança do Pecado.
 Rm 3.23; 5.12 = “A morte passou a todos os homens...”
 Como escapar desta condenação? Veja a importância da Salvação.
 Jo 5.24 Leia e complete as lacunas:
“Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a
___________________________________________________,
e
não
entrará
em
condenação,
___________________________________________________.”
 Rm 8.1 = Cristo anulou, por sua morte e ressurreição, os efeitos do pecado nas esferas física, mental, moral e
espiritual, que é a morte eterna. O alvo foi atingido.
ASPECTOS DA SALVAÇÃO
 Justificação = O homem foi absolvido por Deus mediante a morte expiatória de Jesus na cruz. Deus o declarou
justo (Rm 5.17-19).
 Regeneração = Nova vida. Mudança de condição. Restaurado a condição de filho e ao convívio da família
mediante o arrependimento e perdão (Jo 3.3-8).
 Santificação = Separação do pecado e dedicação ao serviço do Senhor. Ocorre no interior do cristão pelo Espírito
Santo e reflete no seus atos exteriores (I Ts 5.23).
A CERTEZA DA SALVAÇÃO
 A vida de Cristo dá a chave da certeza
 Leia I João 5.11-13 e responda as seguintes perguntas.
- Quem dá a vida eterna? _____________________________________________________________________
- Todo mundo possui a vida eterna? ____________________________________________________________
- Quem possui a vida eterna? __________________________________________________________________
- Segundo este versículo, você pode saber que tem a vida eterna? Como?
________________________________________________________________________________________
 A Palavra de Deus assegura
 Leia Atos 16.30,31; Rm 10.9,13; Jo 3.16. Agora responda as seguintes perguntas.
- Diga o que uma pessoa deve fazer para ser salva? ________________________________________________
________________________________________________________________________________________
- Deus disse que salvaria você, se fizesse o que Ele pediu? __________________________________________
- Se você o fez, segundo a Palavra de Deus, então, você é salvo? _____________________________________
 Fato e Sentimento
 É evidente que o Diabo vai tentar convencer você de que realmente não é salvo! Talvez já tenha tido algumas
dúvidas. Não se preocupe.
 Leia Jo 1.12 novamente:
- Segundo este versículo, aceitando Cristo o que você se tornou? _____________________________________
- É um fato ou sentimento que você é agora filho de Deus? __________________________________________
 Você está nas mãos de Deus.
 Leia Jo 10.27-29 = primeiramente este versículo mostra que, como crentes, estamos nas mãos de Cristo (v.28).
Depois, nós estamos nas mãos de Deus Pai (v.29).
- Alguém pode nos tirar (arrancar) destas mãos? __________________________________________________
- Perecer, significa sofrer no inferno. Se alguém é filho de Deus, nas suas mãos, ele perecerá?______________
- Qual a frase em João 10 e 28 prova isto?: _______________________________________________________
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Lição I

- Você acha que é sua a responsabilidade de manter salvo? __________________________________________

 Memorize
 Quando o diabo tentar fazer você duvidar, diga para ele como você sabe que é salvo. A Palavra de Deu é
poderosa e vai derrotar Satanás.
 I Jo 5.13 – Estas cousas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes
em o nome do Filho de Deus.
 Rm 10.9 – Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o
ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.
[ Até o próximo encontro. Deus tem uma bênção pra você. Não perca!]
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LIÇÃO II

ESTUDANDO A BÍBLIA
Introdução:
4 COISAS QUE DEUS QUER QUE VOCÊ FAÇA
 1ª Estudar a Bíblia.
 2º Orar
 3º Ter Comunhão com os Demais Cristãos
 4º Testemunhar de Cristo.
1ª ESTUDAR A BÍBLIA:
 Agora que você já sabe que nasceu de novo, que é nova criatura, que está salvo, talvez pergunte: “E agora? O
que é que eu faço? Tem que haver alguma coisa a mais!” Você está certo. Há mais – muito mais. Deus não deixa
um crente recém-nascido crescer sozinho.
 Como é que você cresce como crente?
A Bíblia, a Palavra de Deus, é a suprema fonte de alimento espiritual. O apóstolo Pedro instruindo novos cristãos,
diz: “Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascido, o leite racional não falsificado, para que por ele
vades crescendo”(I Pedro 2.2). A Bíblia é o leite espiritual, e o crescimento espiritual geralmente ocorre no
relacionamento direto com os estudo da Bíblia.
CONHECENDO A BÍBLIA:
 Primeiramente você precisa adquirir uma Bíblia. Tendo-a em mãos dê uma olhada rápida neste livro.
 O que é a Bíblia? Este vocábulo quer dizer “Livros”. Isto é, vários livros juntos em um só. Ela pode ser
chamada por: o livro, a Escritura e a Palavra de Deus.”
 Complete as lacunas dos versículos abaixo, usando os três nomes da Bíblia, mencionados anteriormente:
Êxodo 17. 14: “Disse Deus a Moisés: escrevei isto para memória num _______________________________”.
Êxodo 32.16: “...Também a ________________________________________________________ era a mesma
_______________________________________________________”.
Provérbios 30.5: “Toda a ________________________________ é pura, escudo é para os que confiam nele”.
 A revelação de Deus, a qual se encontra na Bíblia, foi escrita por cerca de 40 pessoas, inspiradas por Deus, em
dois idiomas, o hebraico e o grego, bem diferentes do português.
 A principal tradução usada no Brasil é a de João Ferreira de Almeida. Desta tradução existem as principais
versões da Bíblia em português, que são:
 Almeida Revista e Corrigida (ARC )
 Almeida Revista e Atualizada (ARA)
 Almeida Revisada (AR)
 Almeida Contemporânea (AC)
COMO USAR
 A Bíblia é divida em duas partes: “Antigo Testamento e Novo Testamento”.
 A primeira parte, Antigo Testamento (AT), começa com o livro de Gênesis e termina com o de Malaquias.
(39 livros).
 A Segunda parte, Novo Testamento (NT), começa com o livro de Mateus e termina com o de Apocalipse (27
livros).
 Cada livro da Bíblia é divido em capítulos (número em tamanho grande, a esquerda das palavras) e
versículos (número menor).
 Existem maneiras diferentes de escrever e ler as citações dos livros, usando as abreviaturas, capítulos e
versículos:
 Rm 10.5 – Romanos, capítulo 10, versículo 5;
 Rm 10.5,6 – Romanos, capítulo 10, versículo 5 e 6;
 Rm 10;11 - Romanos, capítulos 10 e 11;
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Lição II
 Rm 10.5,6; 11,3 – Romanos, capítulo 10, versículo 5 e 6; capítulo 11, versículo 3;
 Rm 10.1-5 - Romanos, capítulo 10, versículo 1 até 5;
 Rm 10-12 - Romanos, capítulo 10 a 12;
 Rm 10.5a - Romanos, capítulo 10 e somente a parte inicial do versículo 5.
COMO ESTUDAR
 Considerando que estamos vivendo na era do Novo Testamento, a melhor parte para se começar a estudar é o
próprio Novo Testamento. E um bom livro para dar início ao estudo é o evangelho de Marcos, uma narrativa
sucinta sobre a vida de Jesus.
 Uma boa regra de leitura da Bíblia é ler ao menos um capítulo ou dois por dia. Adquira o hábito de estudar a
Bíblia todos os dias: não existe melhor maneira de ser tornar um cristão amadurecido.

 Um Plano de Estudo Definido
 Estude as Palavras – Usando uma concordância, procure uma palavra e veja as várias maneiras como é usada
na Bíblia. Por exemplo: a palavra coração dá um estudo muito interessante.
 Estude Doutrinas – Descubra tudo o que puder sobre doutrinas tais como: oração, inspiração, salvação,
santificação, e assim por diante.
 Estude os Capítulos e os Livros – Escolha um livro curto, tal como Gálatas. Use o seguinte plano com cada
capítulo (você pode usar um caderno, ou bloco de anotações):
 Descubra a idéia principal do capítulo.
 Descubra e sublinhe o versículo-chave do capítulo.
 Faça uma lista do que o capítulo ensina sobre Cristo.
 Faça uma lista das maneiras em que o capítulo se aplica à sua vida.
MEDITAÇÃO:
 Meditação é o processo espiritual e mental de se digerir os textos bíblicos de tal maneira que eles se tornem em
parte ativa na vida do cristão.
 Meditação é tomar o pensamento de Deus e refletir sobre. Também é a chave de um relacionamento íntimo
com Deus que deve ser desenvolvido diariamente... Salmos 1.2; Josué 1.8.
 É o aprofundamento de relacionamento e conhecimento com Deus, com o propósito de mudar a conduta e a
vida de quem pratica.

 Como Meditar:
 Escolha um lugar tranqüilo e um horário específico para meditar. Uma hora de duração seria o mais apropriado
para começar.
 Ler o texto duas vezes, ou mais, bem lentamente.

 Esquema da Meditação: (Use um caderno, ou bloco de anotações)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Texto Bíblico: _____________________________________________________________________________
Versículo Chave: (É a parte do texto que resume toda a mensagem) ____________________________________________________
Promessas:
(É o compromisso de Deus para com aqueles que obedecem suas palavras) ________________________________
Condições:
(É uma imposição colocada para que se receba a promessa) ____________________________________________
Mandamentos: (Uma ordenança divina) ________________________________________________________________________
Caráter de Deus: (Atributos de Deus, sentimentos) _________________________________________________________________
Aplicação prática: (É o seu compromisso com Deus diante do que você aprendeu) ________________________________________

VAMOS REVISAR:
 Escreva V para afirmação Verdadeiras e F para a Falsa:
( ) O vocábulo Bíblia significa “um livro”;
( ) Não se pode ser crente sem a Palavra de Deus;
( ) Os três nomes pelos quais a Bíblia é mais conhecida são: O Livro, Escritura e a Palavra de Deus;
( ) Sem a inspiração de Deus, a Bíblia poderia ser considerada um livro como qualquer outro.
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Então, a primeira parte de sua Bíblia se chama __________________________________ e tem _______ livros.
Em que idioma a Bíblia foi escrita? _____________________________________________________________
Qual o nome do mais conhecido tradutor da Bíblia para o português? __________________________________
De acordo com I Coríntios 2.14; 2.12, quem não pode entender a Palavra de Deus? _______________________
___________________. Quem pode entender a Palavra de Deus? _____________________________________
Qual a única maneira de uma pessoa entender a Palavra? ____________________________________________
[ Até o próximo encontro. Deus tem uma bênção pra você. Não perca!]
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LIÇÃO III

ORANDO
Introdução:
4 COISAS QUE DEUS QUER QUE VOCÊ FAÇA





1ª Estudar a Bíblia.
2º Orar
3º Ter Comunhão com os Demais Cristãos
4º Testemunhar de Cristo.

2ª ORAR:
 A oração é nossa comunicação com Deus. Da mesma forma que precisamos nos comunicar com a família, os
amigos e os companheiros de negócios para criar uma amizade sadia, também precisamos nos comunicar com
Deus para edificar um forte relacionamento com ele. Quando estudamos a Bíblia, o Senhor está realmente
falando com você. Mas a fim de termos uma comunhão completa com nosso Pai Celestial, é preciso que você
também fale com Ele todos os dias.
O QUE SIGNIFICA ORAR?

 É Conversar com Deus

 É o diálogo que mantemos com o Pai celestial. Falamo-lhe quais são as nossas necessidades, enfermidades
e dificuldades. Mas, antes de tudo, é agradecer, é adorar, é a expressão de ações de graças, quando
declaramos nosso amor a Deus por tudo quanto ele tem feito por nós. Paulo dá uma ilustração perfeita da
natureza da oração em Filipenses, 4.6: “Não andeis ansiosos por coisa alguma; antes, em tudo sejam os
vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças”.

 É Ter Comunhão com Deus

 A Bíblia registra, em Gn 5.21, que Enoque, quando estava com 65 anos, passou a ter comunhão com Deus,
através da oração. A cada dia, ele se aproximava mais e mais do seu Criador por esta prática. Trezentos
anos depois, não foi mais visto, pois o Senhor o tomou para si.
 Leia também At 16.25, e responda por que Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, se estavam
machucados, por terem apanhado publicamente? ______________________________________________.
Se não fosse esta comunhão com Deus, eles estariam tristes e chorosos, em vez de alegres!

 Não é Rezar

 Como já foi dito anteriormente, orar é conversar com Deus, é dialogar com Ele. É um processo que flui
normalmente e espontaneamente. O Espírito Santos nos inspira as palavras que são ditas, nos ajuda, de
acordo com as nossas necessidades. Isto que agrada a Deus: a nossa fuga das vãs repetições.
 A oração do Pai Nosso é única oração ensinada por Jesus e utilizada pela Igreja.

ORAÇÃO E PECADO
 A primeira coisa a lembrar é que o pecado quebra a comunhão com o Senhor.
 Leia Sl 66.18:
- Como você tira o pecado de sua vida? É preciso ser salvo de novo? Não! Mas então o que precisa fazer quando
pecar?
 Leia I João 1.9:
- Qual é a resposta que este versículo dá? ____________________________________________________
- Quais as duas coisas que Deus vai fazer então? ______________________________________________
 Deus não responde a oração se o pecado não for _______________________________________________
COMO ORAR?

 De Joelhos (Ef 3.14)
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Lição III
 Muitos consideram esta a melhor amaneira de se conversar com Deus, pois é uma demonstração de
submissão, reverência e humildade. Assim Salomão (I Rs 8.54), Elias (I Rs 18.42), Daniel (6.10), Jesus (Lc
22.41), Pedro (At 9.40) e Paulo (At 20.36). E todos alcançaram grandes vitórias.

 De Pé (2 Cr 20.5,6)
 Este texto refer-se a Josafá, rei de Judá, que, em pé, diante do povo, orou ao Deus, e recebeu a resposta
imediatamente.

 Deitado (2 Rs 20.2,3)
 Enfermo o rei Ezequias recebeu a visita do profeta Isaías com uma mensagem: “morrerás e não viverás”.
Deitado, Ezequias virou o rosto para a parede e orou. O Senhor o ouviu e concedeu-lhe mais 15 anos de
vida.
ONDE ORAR?

 No Templo (Mt 21.13)
 Biblicamente, todo o templo evangélico, dedicado a Deus, torna-se uma casa de oração. Nela, os cristãos se
reúnem para buscar a presença de Deus, dora-lo e receber suas bênçãos.

 Em Particular, ou Individual (Mt 6.6)
 Jesus, em seu Sermão da Montanha, enfatizou que a oração feita em particular é ouvida pelo Senhor, que
vê secretamente.

 No Lar (At 12.12)
 É comum em nossa igreja realizarmos cultos familiares, onde os irmão se reúnem para orar, louvar e
adorara a Deus. É um oportunidade para evangelizar a família.
 Existe também uma reunião em família denominado de culto domestico, ou seja, uma reunião de oração
entre pais e filhos. Os lares evangélicos que se reúnem diariamente, para orar, são felizes e harmoniosos.
Os cônjuges são unidos, os filhos obedientes, além da saúde e prosperidade que desfrutam.
QUANDO ORAR?

 Ao Deitar-se
 Depois de um dia estafante, onde se enfrenta muitas dificuldades e até mesmo perigos, é dever do crente
orar ao deitar à noite, e agradecer a Deus os grandes livramentos, ou seja, a proteção contra assaltos,
batidas de carro no trânsito, os atropelamentos; pela saúde e por tudo que lhe aconteceu.

 Ao Levantar-se
 As nossas vidas estão entregues nas mãos de Deus. Por isso, é nosso dever, ao iniciarmos o novo dia, ora,
para que o Senhor mande os seus anjos, a fim de nos livrar de todos o perigos, conforme lemos no Sl
91.11.

 Sempre

 I Ts 5.17 – Quem vive em total dependência de Deus, através da oração, é sempre vitorioso.
 Orar sempre significa viver as 24 horas do dia em constante comunhão com Deus. É deitar-se, levantar-se,
trabalhar, viajar etc, com o pensamento voltado para as coisas espirituais.é

A QUEM ORAR; EM NOME DE QUEM; NO PODER DE QUEM

 Ef 5.20; Jo 14.6,13,14; 15;16, 26; 16.7,26
 Oração é adoração, endereçada ao Pai, em nome do Filho e no poder do Espírito Santo.
VAMOS REVISAR:



O que é oração? ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Na sua opinião quando se deve orar?
( ) Ao deitar-se; ( ) Ao levantar-se; ( ) Sempre; ( )Todas as respostas estão corretas.
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Qual é uma coisa que impede a oração? ________________________________________________________
O que você sempre deve fazer antes de pedir qualquer coisa a Deus?_________________________________
______________________________________________________________________________________
A quem, em nome de quem, e no poder de quem, devemos orar? ____________________________________
________________________________________________________________________________________
[ Até o próximo encontro. Deus tem uma bênção pra você. Não perca!]
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CURSO DE BATISMO

LIÇÃO IV

COMPARTILHANDO SUA FÉ
Introdução:
4 COISAS QUE DEUS QUER QUE VOCÊ FAÇA





1ª Estudar a Bíblia.
2º Orar
3º Ter Comunhão com os Demais Cristãos
4º Testemunhar de Cristo.

4ª TESTEMUNHAR DE CRISTO:
 Ser uma testemunha de Cristo significa contar aos outros o que Jesus tem feito na sua vida.
 Testemunha é a pessoa que testifica ou apresenta evidências daquilo que tem visto e experimentado. Você deve
testemunhar a outros não só através de suas palavras como de suas atitudes e ações.
 Mt 28.19,20 – Deus quer que você testemunhe.
POR QUE DEVO TESTEMUNHAR? OU POR QUE DEVO EVANGELIZAR?

 Por ser um ato de amor
 O que Cristo pretendia fazer de cada crente conforme Mt 4.19? _____________________________________
________________________________________________________________________________________
 O que cada pessoa salva deve ser (At 1.8)? _____________________________________________________
 Evangelizar é um ato de amor realizado por uma pessoa motivada pelo Espírito Santo.

 Porque você é um mensageiro de Deus. E não há outra maneira de se ganhar almas.





Onde estiver um crente em Jesus aí estará um mensageiro de Deus a realizar a grande tarefa de ganhar almas.
At 8.5 – O que fazia Felipe em Samaria? _______________________________________________________
At 2.38 – O que Pedro estava fazendo? ________________________________________________________
Rm 10.14 – O que deve acontecer, antes que um homem confie em Cristo como Salvador e Senhor?
______________________________________________________________________________
 Como Rm 10.14 se aplica à sua vida? O que ele o desafia a fazer? ___________________________________
_____________________________________________________________________________

 Porque o mundo está perdido
 Jesus afirma, em Lc 19.10 que o veio ao mundo buscar e salvar os que se haviam perdido.
 São homens e mulheres que não buscam a Deus, perdidos, sem paz, que derramam o sangue inocente.

 Testemunhar é um meio especial para o crescimento espiritual
 Quanto mais você declara a verdade, mais ela se apega a você. Ela aumenta a fé e aprofunda seu amor por
Cristo.
COMO EVANGELIZAR? OU COMO TESTEMUNHAR?

 Evangelismo Pessoal
 É o evangelismo que produz os melhores resultados e o mais eficiente. Foi o método preferido por Jesus e
seus discípulos.
 É seu o privilégio de anunciar as boas novas de salvação; não é de sua responsabilidade, os resultados. É sua
a bênção pelos frutos.

 Através do Esporte
 Na CEO utiliza-se a prática de esporte para o evangelismo, para se testemunhar de Cristo. Ex. o Sítio ElShadai
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Lição IV

 Através de Eventos Sociais






Cultos domiciliares (ou nos lares)
Chás da REDE DE MULHERES.
Jantares com homens de negócios (ADHONEP)
Encontro de casais
Louvorzão e Shows

 Outros métodos
 Vista em Hospital – Cadeia Publica – Asilos – Distribuição de Folhetos.

 Mas eu não sei o que dizer!
 1º - O descrente é um pecador. Este é primeiro fato e o mais básico ao se testemunhar. Se a pessoa não vir sua
necessidade, ela não vai procurar a cura!
Referências: Rm 3.10,23 – Is 53.6 – Gl 3.22 – Jr 17.9 – Ec 7.20 e outros.
 2º Ele receberá o castigo por seu pecado. Após o primeiro ponto, o descrente poderá pensar: “E daí; sou
pecador, mas todo mundo também é. O que há de tão mal nisto?” Mostre-lhe
então as conseqüências horríveis de ser pecador.
Morte: Rm 6.23 – Inferno e o Lago de Fogo: Lc 16.23
 3º Cristo sofreu o inferno por você! Agora é a hora da boas novas! Mostre-lhe o amor de Deus:
Mt 1.21 – Cristo nasceu para salvar os homens dos seus pecados.
Jo 1.29 – Ele veio para tirar nosso pecado
I Pe 2.24 – Ele levou nossos pecados sobre Si.
 .4º Não há nenhuma alternativa a não ser aceitar (confiar, crer).Se Cristo pagou nossa dívida na cruz, então o
homem não tem mais nada a pagar. E agora nos pede para fazer o seguinte:
Aceitá-lo como Senhor (dono) de nossas vidas. Rm 10.9
Aceitar o que Ele fez na cruz, como pagamento por seu pecado. Jo 3.16.
A QUEM EVANGELIZAR?
 A Sua Família
 As primeiras pessoas a serem alcançadas por você deverão ser seus pais, irmãos, parentes, ou seja, o seu
próprio lar, sua família.(Dt 6.6,7).
 Os Amigos e Colegas
 Jesus alcançou alguns de seus discípulos, em seus próprios locais de trabalhos. Você deve examinar qual o
local considera ser próprio para anunciar as boas novas: barbearia, praças públicas, supermercados,
conduções coletivas, consultórios médicos etc.
 Os Lares
 At 5.42 – Os discípulos de Jesus evangelizavam os lares
 Este é um método que tem dado muito fruto na CEO
AGORA VAMOS REVISAR
1 – O que é evangelizar, ou testemunhar? ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
2 – Qual a vontade de Deus para sua vida? _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
3 – Dê três razões por que cada crente deve testemunhar.__________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
4 – Faça uma lista dos quatro pontos para enfatizar ao testemunhar e dê uma referência bíblica para cada um. ________
____________________________________________________________________________________________
MEMORIZE
 Rm 3.23 Rm 6.23

 Rm 5.8

Rm 10.9

[ Até o próximo encontro. Deus tem uma bênção pra você. Não perca!]
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CURSO DE BATISMO

LIÇÃO V

O CRENTE E A IGREJA
Introdução:
4 COISAS QUE DEUS QUER QUE VOCÊ FAÇA
 1ª Estudar a Bíblia.  2º Orar  3º Ter Comunhão com os Demais Cristãos  4º Testemunhar de Cristo.
3º TER COMUNHÃO COM OS DEMAIS CRISTÃOS:
 Freqüentar uma igreja regularmente é muito importante, especialmente para um novo cristão.
 Você precisa de encorajamento de outros cristãos enquanto cresce em Cristo.
 Freqüentemente Deus nos ministra seu ensino através do amor e das orações de companheiros cristãos.
 Por isso é muito importante que você crie o hábito de freqüentar uma igreja.
O QUE É IGREJA?
 Definição dicionário "O conjunto dos fiéis ligados pela mesma fé e sujeitos aos mesmos chefes espirituais".
 A palavra igreja, que é uma tradução de uma palavra grega: “Ekklesia,” significa “chamados para fora”. Uma
reunião, ou um grupo de pessoas chamados para fora do mundo espiritual, não físico, para seguirem a Cristo.
 A Igreja é um grupo de pessoas que se arrependeram dos seus pecados, creram na graça salvadora de Deus em
Jesus Cristo e foram batizadas, ajuntando-se a outras pessoas da mesma fé. A Igreja é o ser humano. Igreja é o
povo de Deus, salvo e redimido pelo sangue de Jesus Cristo.
 Uma igreja é um grupo de companheiros. Leia At 2.42 e complete: “E perseveravam na doutrina dos apóstolos
e na ..................................................... (uns com ou outros), no partir do ................................................. e nas
.............................................”
 A palavra igreja é empregada, em primeiro lugar para descrever a totalidade de crentes que vivem em todo
mundo, também pode ser usada para se referir aos cristãos de um determinado lugar, isto é, a “igreja local”.
A ORIGEM DA IGREJA
 O grande teólogo Strong é de opinião que a Igreja existia antes do Pentecostes. Realmente a Igreja existia antes
do Pentecostes, porém em forma embrionária.
 No entanto, há muitas divergências de opiniões sobre a resposta de quando começou a Igreja.
 No Pentecostes, temos a Igreja funcional (ela começa a funcionar). A Igreja, o povo de Deus, não surgiu de
repente, como uma ação irrefletida de Deus. Foi bem pensada e planejada. Tanto que Deus a idealizou antes de
começar o mundo.
 Jesus veio para o que era seus (nação judaica), mas os seus o rejeitaram (Jo 1.11, 12).
 Chamou então um grupo de discípulos, ou seguidores, e lhes deu os princípios normativos para começar uma
nova comunidade (Mt 5.1-10); em todo o Sermão do Monte, estão descritas as características dos que
pertencem a essa nova comunidade.
 Jesus designou doze homens, como líderes (Mc 3.13-19). Além do mais Jesus declarou que essa nova
comunidade chamar-se-ia igreja (Mt 16.16-18)
 É importante que se note o seguinte: 1)- Jesus é o instituidor da igreja; 2)- Ele é o Senhor da igreja; 3)- A igreja
está em processo de edificação. Isto significa que Jesus está chamando outras pessoas; 4)- A igreja, por ser de
origem divina, não poderá ser destruída.
SÍMBOLOS DA IGREJA

 Corpo
 Por ter vida em Cristo, a Igreja não é um simples ajuntamento de pessoas, uma associação ou clube. É um
organismo, algo que tem existência tal como o corpo humano que é formado de várias partes, a saber: cabeça,
tronco e membros. Mas nenhuma dessas partes possui vida própria ou independente uma da outra. Todas
trabalham juntas. Assim é a igreja. Existem muitos e diferentes membros constituídos por pessoas nascidas de
novo, por intermédio de Evangelho de Jesus, mas trabalham juntos, sob a liderança do Espírito Santo.
 Leia Cl 1.18; Ef 1.22, 23: O corpo é a ...................................................................................................................;
- A cabeça do corpo é ............................................................................................................................................ .
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 Templo

Lição V - 10

 Embora Deus habite em toda parte, Ele se localiza em determinado lugar, para ser encontrado, adorado e
louvado;
 O templo dos Judeus, no Antigo Testamento, foi construído com elementos materiais como: pedra, madeira,
cortinas, etc. Mas a igreja, o templo de Deus, é espiritual, formada por homens e mulheres que foram
regenerados pelo Espírito Santo;
 Cada crente é um templo de Deus;
 I Pe 2.5: Quem São as pedras vivas mencionadas pelo apóstolo? ..........................................................................
O que significa a expressão casa espiritual? ............................................................................................
 I Co 3.16, 17: “Não sabeis vós que sois o ..........................................................................., e que o Espírito
Santo habita em vós? Se alguém destruir o .................................................................., Deus o destruirá; porque
o ................................................................................., que sois vós, é santo”.

 Noiva
 II Co 11.2, Paulo afirma que preparara os crentes de Corinto para os “apresentar como uma virgem pura a um
marido, a saber, a Cristo”;
 Ap 22.17, a noiva e o noivo anseiam pelo dia em que viverão juntos para sempre.

 Família
 Outro símbolo da igreja é a família. Você, agora, é membro da família de Deus (Jo 1.12);
OBJETIVOS DA IGREJA
 Evangelizar o Mundo
 Mt 28.19 e 20 – A principal atividade dos crentes é levar a salvação para os não-crentes. É através da Igreja
que o Evangelho é pregado a todas as pessoas do mundo. Esta missão não foi dada aos anjos e nem a um outro
ser espiritual, mas ao cristão.
 Lugar Para o Crente Cultuar a Deus
 Rm 12.1 – Os crentes se reúnem para cultuar a Deus. O culto é o momento de louvor, adoração, oração, estudo
da Bíblia e edificação dos cristãos.
 Lugar Para o Crente Praticar a Mordomia Cristã
 Sl 24.1 – Tudo o que você possui pertence a Deus;
 Deus está em primeiro lugar em sua existência. Isso inclui sua vida, seu tempo, seus talentos e suas finanças.
 Você deve aplicar, na igreja: a) a sua vida; b) passar boa parte do seu tempo, a cultuar a Deus; c) servir na
evangelização; d) empregar todos os talentos na igreja; e) dar os dízimos, para que você seja abençoado e a
obra de Deus tenha recursos financeiros para funcionar; f) dar ofertas; g) dedicar seus bens ao Senhor.
 Lugar Para o Ensino da Disciplina e Norma de Conduta Cristã
 Fazendo parte de uma igreja local, o novo crente se disciplina e aprende a norma bíblica de conduta. Existe
padrão de vida exposto na Bíblia e todos os crentes devem se esforçar para vivê-lo;
 Significa afastar-se da ignorância, preservar-se da corrupção e ter todas as esferas da sua vida e atividades
regulamentadas, dirigidas por Deus (Mt 18. 15-17; 5.13-16).
AGORA VAMOS REVISAR
1 – A palavra “Igreja” significa:
(

) Uma reunião de pessoas com uma missão

(

) Uma reunião de pessoas abençoadas por Deus

(

) Uma reunião de pessoas chamadas para fora

2 – A “Igreja Universal” é formada por:
(

) Todos os crentes de um só país

(

) Todos os crentes de uma só igreja local

(

) Todos os crentes espalhados pelo mundo

(

) Todos os crentes da Igreja Universal do Reino de Deus

3 – Cite quatro objetivos da igreja ensinados nesta lição: __________________________________________________
[ Até o próximo encontro. Deus tem uma bênção pra você. Não perca!]
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CURSO DE BATISMO

LIÇÃO VI

O BATISMO
Introdução:
Atos 10.48 – “E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo”.
 O que significa o batismo nas águas? Por que Jesus batizou-se? Por que eu preciso me batizar? Qual a
importância do batismo para minha vida espiritual?
 Através desse estudo veremos a importância e o significado do batismo e o que a Bíblia diz respeito.
O BATISMO É IMPORTANTE?:
 Leia Lc 3.21, 22. De acordo com esses versículos, qual foi a primeira coisa que Cristo fez, antes de começar Seu
ministério público? __________________________________________________________________________
 De acordo com At 10.48, você atreveria dizer que qualquer coisa ordenada pelos ministros de Deus e
exemplificada por Cristo não é importante?_______________________________________________________
QUAL O SIGNIFICADO DO BATISMO?

 Por Que Temos que ser Batizados?

 Para responder esta pergunta primeiro precisamos entender o que significa Batismo:
 Significado:
 Batizar significa imergir. Sendo que na língua portuguesa perdeu este sentido original, para adquirir o
significado popular de aplicar uma cerimônia cristã.
 O termo grego bapto, “mergulhar”, deu origem à sua forma intensiva, baptizo, usado no Novo Testamento, e
que remonta aos tempos de Homero.
 Homero, poeta grego a.C na Odisséia IX.392, fala sobre o ato de mergulhar o ferro em brasa em água afim de
temperá-lo.
 A palavra mergulhar no grego está escrita Baptizo, ou seja mergulhar o ferro, afundar, imergir.
 Nos evangelhos se fala em batismo em água e não se descreve mais nada, pois batismo significa, mergulhar,
imergir, e não Rantizo “aspergir”. Logo os escritores dos evangelhos não poderiam dizer batismo por imersão,
pois batismo já significa imersão.
 João Batista praticava no rio Jordão este batismo para remissão dos pecados e Jesus foi por ele batizado no
começo de sua pregação pública (Mc 1.9-11; Mt 3.13-17).
 Pode exprimir a idéia de lavar. A água era utilizada como símbolo de purificação.
 A Lei judaica estabelecia seu uso como ritual de limpeza, purificação de vidas pecaminosas: enquanto a pessoa
se imergia na água, trechos da Lei eram lidos, recitados.
 O Propósito do Batismo
 Em lições anteriores já vimos que o batismo não é necessário para a salvação, porque você é salvo pela graça e
recebe o dom de Deus para a salvação.
 Observando cuidadosamente At 10.44-48, verificamos que as pessoas creram e receberam o Espírito Santo (isto
é, foram salvas) e depois foram ________________________________________________________________
 Em Mt 28.19 qual foi a ordem de Jesus aos discípulos? _____________________________________________
__________________________________________________________________________________________
 Então, devemos batizar, porque é uma ordenança do Senhor Jesus e devemos viver em obediência à ordem do
Senhor e confessar aos outros, através do lindo quadro do batismo o que Cristo fez por nós. O que se arrepende e
crê deve ser batizado.
QUAL A IMPORTÂNCIA DO BATISMO NA MINHA VIDA ESPIRITUAL?

 O Batismo é um Quadro!

 O batismo é um quadro do que acontece na salvação. Assim, o batismo retrata três coisas sobre Cristo:
1) Em Pé:
Sua morte (em pé, dentro d’água)
2) Sob a Água:
Seu sepultamento (colocado sob a água)
3) Emergindo:
Sua ressurreição (emergindo da água)
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Lição VI

 Símbolo do Batismo:
 Rm 6.3, 4; Cl 2.12:
- Imersão = a morte.
Submersão = sepultamento.
Emersão = ressurreição
 O Batismo mostra três coisas que acontecem com o crente:
1º) O crente está morto com Cristo (Gl 2.19, 20).
2º) O crente está sepultado com Cristo (Rm 6.3, 4)
3º) O crente é uma nova criatura em Cristo, ressuscitado com Ele para viver em novidade de vida.
 Nos textos de Tt 3.5-7 e Rm 6.3, 4, nos deixa claros que o batismo simboliza a Regeneração, a Purificação e a
Identificação de Cristo com a sua Morte e Sepultamento da Velha Vida e o Ressurgir para Nova Vida.
- Testemunho Público;
- Purificação;
- Cumprimento de uma das Ordenanças
- Identificação com Cristo
 Imergir - afundar na água = Morte
 Emergir – sair da água = Ressuscitar para nova vida.
CONSIDERAÇÕES SOBRE O BATISMO

 Quem Pode ser Batizado?
 O Batismo em água foi ordenado aos crentes, ou seja, qualquer pessoa que realmente arrependem de seus
pecados, e foi justificada pela fé no Senhor Jesus Cristo pode e deve ser batizada (Mt 28.19; Mc 16.16; At 2.38).
 Quem Deve Batizar?
 Ministros do evangelho, cheio do Espírito, devem batizar os novos convertidos. Tal ministro deve ter autoridade
provada e reconhecida perante a Igreja e o mundo.
 Devem os Bebês ser Batizados?
 Jesus, em Mc. 10.13 e 16, demonstra seu interesse pelas crianças e elas foram trazidas até a Ele para que fossem
abençoadas, mas isso não nos encoraja de pensarmos no batismo de crianças.
 A Bíblia deixa claro que a pessoa primeiramente precisa ouvir evangelho, para crer e arrepender dos seus
pecados, depois ser batizada.
 A Igreja Romana ensina que as almas das crianças não-batizadas, quando estas morrem, vão para o Limbo (lugar
que fica entre o céu e o inferno) e aí passarão a eternidade. Nunca poderão entrar no céu.
As boas intenções dos pais, ou padrinhos, não são suficientes. A decisão é individual. Criança não tem
condições de ouvir o evangelho para crer, arrepender e decidir ser batizada.
 Os bebês são apresentados ao Senhor no templo a exemplo de Jesus (Lc 2.22, 27, 28, 30)
PROFISSÃO DE FÉ
 Promete trabalhar para o progresso da igreja, ser freqüente nos cultos, adquirindo conhecimento e santidade para
promover sua espiritualidade; mantendo a disciplina e doutrina?
 Promete, como mordomo ou administradores do que Deus os confiou, a contribuir, nos dízimos e nas ofertas
alçadas, com alegria e regularmente para o sustento do ministério, para as despesas da igreja, para ajuda aos
pobres e para extensão do evangelho (missões) em todo o mundo ?
 Promete, em virtude do nosso chamado como cristãos, a andar com prudência e discrição perante o mundo,
evitando o pecaminoso ou discutível; a ser justos no trato, fiéis nos compromissos e exemplares na conduta; a
evitar intrigas, as murmurações e a ira pecaminosa; e a ser fervorosos no esforço por difundir o reino de nosso
Senhor e Salvador?
AGORA VAMOS REVISAR
1 – De acordo com Mt 28.19, escreva certo ou errado ao que Jesus disse com referência ao Batismo:
a) Se tiver vontade, submeta-se ao batismo: _________________________________________________________
b) O batismo tem um sentido obrigatório em relação a ser discípulo: _____________________________________
2 – O que precisa acontecer antes para que a pessoa seja batizado? __________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
3 - O que significa Batismo conforme Rm 6.3 e 4? Exemplifique indicando as três posições de batismo:_____________
____________________________________________________________________________________________
“Quem não quer ser batizado é porque não se arrependeu”
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CURSO DE BATISMO

LIÇÃO VII

O DÍZIMO
Introdução:
Malaquias 3.10 – “Trazei todos os dízimos à Casa do Tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei
prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar
sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança”
 A mordomia cristã, envolve a vida, o tempo, os talentos e, também, a área das finanças. Além das ofertas
voluntárias, está inserido o dízimo, que não se trata de uma mera obrigatoriedade, mas um ato oriundo da fé nas
promessas de Deus.
 O dízimo é uma forma de mostrar sua gratidão pelas bênçãos decorrentes da salvação. É tornar-se participante
com Deus na obra da evangelização do mundo.
O QUE É DÍZIMO?
 Segundo o dicionário dízimo é a décima parte. Dizimar é tirar um em cada dez.
 É o privilégio de tirar 10 por cento (10%) de toda a renda pessoal e investir nos negócios de Deus aqui na Terra.
O DÍZIMO NO ANTIGO TESTAMENTO
 O Dízimo Antes da Lei
 Dar ou pagar o dízimo, no Antigo Testamento, constituía-se em separar a décima parte do produto da terra e dos
rebanhos para o sustento do santuário de Deus e dos sacerdotes.
 Em Gn 14.20 está escrito que Abraão deu o dízimo de tudo, sendo que, neste caso, não foi o produto da terra
nem dos rebanhos, e sim do despojo da guerra, costume também observado nos tempos antigos.
 Leia Hb 7.2 e complete: “A quem também Abraão deu o_____________________. de ___________________”.
 Posteriormente encontramos Jacó seguindo o exemplo de Abraão, dando o dízimo de tudo, em gratidão a Deus,
se este lhe ajudasse durante a sua jornada.
 Leia Gn 28.18-22 e assinale a resposta certa:
a) Se fosse guardado durante a viagem e em tudo abençoado, Jacó prometeu dar a Deus:
( ) Um culto em ação de graças
( ) O dízimo
( ) Ofertas voluntárias
b) O dízimo prometido por Jacó a Deus seria tirado:
( ) De uma parte do gado
( ) De uma parte das finanças ( ) De tudo que recebesse de Deus
 O Dízimo na Lei
 Como já vimos o dízimo é anterior a Moisés, e que foi depois incorporado à lei e passou a exercer importante
papel na vida religiosa do povo israelita.
 Leia e medite nas referências em: Lv 27.30-34; Nm 18.21e 24; Dt 12.11; 14.22; cap. 26. Desta forma não só a
Casa de Deus era suprida, como também mantida a tribo levítica, responsável pelo sacerdócio.
 O Dízimo no Período dos Reis
 Em tempos de enfraquecimento religioso, o povo negligenciou a lei do dízimo. O rei Ezequias julgou necessário
fazê-la efetiva, II Cr 31.4-6.
 Leia ainda e confira: I Sm 8.15-17; e Ne 10.37-38.
 O Dízimo no Período dos Profetas
 Devido a negligência quanto as ofertas e os dízimos, Malaquias viu-se obrigado a repreender o povo acusandoos de roubadores de Deus (Ml 3.8-10), concitando-os a fazer prova do Todo-poderoso, que jamais deixarás de
cumprir suas promessas àqueles que lhe são fiéis.
PARA FIXAR: Antes de tratar-se de mera obrigatoriedade, o dízimo é um ato de fé nas promessas de Deus, que
evidencia gratidão pelas bênçãos recebidas do Altíssimo.
NOTA: O dízimo, como já vimos, é 10% de toda a renda e a quantia da oferta alçada é voluntária, segundo a prosperidade de
cada um. Jesus disse que quem deixa tudo e contribui com amor receberá cem vezes tanto. Percentual de Deus! (Mt 19.29)
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O DÍZIMO NO NOVO TESTAMENTO

Lição VII

 Jesus e o Dízimo

 Jesus não passou ao largo do dízimo. Jesus não veio revogar a lei e os profetas, mas cumpri-las. O dízimo não
seria uma exceção.
 Leia Mt 23.23,24 e responda:
a) A quem Jesus dirigiu as suas palavras? _______________________________________________________
b) Em que Jesus condenou os escribas e fariseus? ________________________________________________
______________________________________________________________________________________
 A prática do dízimo entre os contemporâneos de Jesus tornou-se legalista e ostentatória de falsa espiritualidade.
 Jesus não estava condenando o dízimo, mas sim estava reprovando a motivação errada. Ou seja, uma coisa não
pode existir sem a outra: “Deveis, porém, fazer estas coisas (viver o juízo, a misericórdia e a fé), e não omitir
aquelas”(dizimar a hortelã, o endro e o cominho).

PARA FIXAR: Jesus reforça o conceito de que o dízimo, antes de ser mera obrigatoriedade, para aparentar justiça,
é um ato de fé que produz obediência aos mandamentos da Palavra de Deus..

 O Dízimo nas Epístolas

 Ainda que a palavra dízimo não apareça nos ensinos do apóstolo Paulo, está implícita todas as vezes em que ele
admoesta sobre a contribuição. Leia I Co 16.2 e complete: “No __________________________________ da
semana cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua ____________________________,
para que se não façam as coletas quando eu chegar”.
 O dízimo é exatamente isto, sempre será proporcional. Além de proporcional o apóstolo também reitera o
conceito de que a contribuição sistemática deve ser oriunda da motivação correta II Co 9.7.
 Examine ainda Hb 7.2-9. Dar o dízimo portanto, é dar seqüência, em Cristo, ao sacerdócio de Melquisedeque.

POR QUE DEVE O CRENTE DAR O DÍZIMO?
 Será porque a Bíblia ensina que devemos fazê-lo? Será que devemos fazê-lo porque o estatuto da igreja assim o
determina? Qual deve ser a motivação ao darmos o dízimo?
 O dízimo é uma forma de adorarmos a Deus. Damos o dízimo porque amamos a Deus, e queremos agradecerlhe por todas as coisas que nos dá. Dar desta maneira é adorar a Deus e adorar a Deus não é apenas dirigir-lhe
palavras, mas também entregar-lhe nosso dinheiro, nas ofertas alçadas e nos dízimos.
AS BÊNÇÃOS QUE ACOMPANHAM O DÍZIMO
 Bênçãos para a Igreja
 Se todos contribuírem com seus dízimos e ofertas não haverá necessidade na Igreja. Malaquias afirmou que o
dízimo é para que haja “mantimento na casa do Senhor”.
 Aplicando-se ao contexto de hoje, é o meio que a Igreja tem aqui na terra para realizar a evangelização, enviar
missionários, manter seus obreiros, cuidar da assistência social, construir templos e suprir o dia-a-dia da
administração.
 Bênçãos Para Quem Dá o Dízimo
 A promessa de Deus em Malaquias impõe uma condição: primeiro trazer o dízimo, depois fazer prova do
Senhor.
 Fazer prova não é chantagear o Senhor, mas saber que Ele é recíproco para conosco, se cumprirmos a nossa
parte.
 Isto não anula as aflições da vida, onde podem aparecer os momentos de sequidão. Com certeza a vitória virá
aos que são fiéis em tudo.
 Vejam algumas coisas que acontecem quando, motivado pela visão correta, o crente dá o dízimo:
a) Sente-se recompensado por sentir-se parte ativa da obra de Deus; b) Deus o socorre em tempos trabalhosos; c) Torna-se
exemplo para os demais crentes; d) Deus lhe é recíproco em proporções bem maiores; e) Os recursos são mais abundantes
para os projetos da igreja; e a obra de Deus é realizada com maior rapidez.

 Conforme Ml 3.11, o devorador só é repreendido com os dízimos e ofertas alçadas (voluntárias).
VAMOS REVISAR
1)- O que significa a palavra dízimo? __________________________________________________________________
2)- O dízimo deve entregue: ( ) por mera obrigatoriedade, ( ) como um ato de fé nas promessas de Deus.
3)- O que Jesus ensinou quando falou sobre o dízimo, segundo Mt 23.23? _____________________________________
________________________________________________________________________________________________
Lembre-se finalmente da promessa bíblica: “Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber”(At 20.35).
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CURSO DE BATISMO

LIÇÃO VIII

O BATISMO COM O ESPÍRITO SANTO
Introdução:
Atos 1.8 – “Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós; e ser-me-eis testemunhas, tanto em
Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra”
 Quando você aceitou a Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo agiu em sua vida convencendo-o do pecado,
da justiça e do juízo. Há no entanto uma outra experiência do Espírito Santo que é distinta da salvação e é
referida na Bíblia como o Batismo com o Espírito Santo.
 “Batismo” literalmente, significa imersão. Quando alguém é batizado com o Espírito Santo é literalmente imerso
por Jesus Cristo no poder e na presença do Espírito.
CONHECENDO O ESPÍRITO SANTO
 A Natureza do Espírito Santo
 É uma Pessoa – O Espírito Santo é uma pessoa, e não uma influência ou energia cósmica; também não é a força
ativa de Deus, como ensinam alguns. Ele possui características e personalidade.
- Ele desempenha as mesmas funções de um indivíduo. Possui intelecto, volição (vontade) e
sentimento.
- Veja algumas atividades que atestam a personalidade do Espírito Santo:
Ensina (Jo 14.26); Intercede (Rm 8.26); Revela (II Pe 1.21; At 10.19); Entristece (Ef 4.30);
Ordena (Ata 13.2); Guia (Rm 8.14 e 16)
 É Deus – Em Gn 1.2 encontramos a primeira referência ao Espírito Santo, o qual participou ativamente da
criação. Em Atos 5.3 e 4, é identificado como Deus.
- O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Portanto possui as mesmas qualidades e atributos
de Deus:
Onipotência: Assim como o Pai e o Filho, o Espírito Santo pode todas as coisas. É Todopoderoso (I Co 12.11).
Onisciente: Também tem pleno conhecimento de tudo (I Co 2.10).
Onipresente: Está presente em toda parte (Sl 139.7).
Eternidade: Isto fica provado na referência de Hb 9.14.
 Nomes e Símbolos do Espírito Santo

Nomes: Espírito de Deus (Lc 11.20); Espírito de Cristo (Rm 8.9); O Consolador (Jo 14.16, 26; 16.7); O
Espírito Santo da Promessa (Lc 24.49; Jl 2.28,29); O Espírito Santo da Verdade (Jo 14.7);

Símbolos: Fogo (At 2.3); Vento (Jo 3.8; At 2.2); Água (Jo 7.37 e 39); Selo (Ef 1.13,14 – não confundir o estar
selado com batizado no Espírito Santo. São dois fatos distintos, e por isso mesmo, diferentes);
Azeite ou Óleo; Pomba (Lc 3.22).
O QUE É BATISMO COM O ESPÍRITO SANTO?
 É uma Promessa do Pai (Jl 2.28,29)
 O evento do batismo com o Espírito Santo não devia surpreender, nem confundir os estudantes das Escrituras do
Antigo Testamento, pois era uma bênção já prometida, relacionada com o plano divino da salvação em Cristo, e
foi predito por Joel, Isaías, João Batista e Jesus, At 2.16-18; Is 44.3; Mt 3.11; Jo 14.16,17.
 É um Revestimento de Poder




Lc 24.49 – Jesus prometeu enviar a Espírito Santo e ordenou aos que estavam presentes, quando Cristo foi
elevado ao céu, que ficassem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder.
Os discípulos antes do batismo com Espírito Santo se reuniam com portas fechadas, eram tímidos e medrosos,
fugiram na crucificação de Jesus. No entanto, no dia de Pentecostes, revestido do poder de Deus, Pedro pregou
a mensagem e quase três mil almas aceitou a Jesus como Salvador.
At 2.43 e 4.30,31 – Vemos os Apóstolos e a Igreja primitiva sendo vencedores porque estavam revestidos do
poder de Deus.
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Lição VIII



Portanto o Batismo com Espírito Santo é uma promessa do Pai, predita no Antigo Testamento pelos profetas e
concretizada por Jesus Cristo no Pentecostes, e é também um revestimento de poder para sermos suas testemunhas.

PARA QUEM É ESTA PROMESSA?
 É Para Todos
 Conforme At 2.38 e 39, Pedro responde que é para vós (os judeus ali presente), para vossos filhos e para todos
universalmente.
POR QUE CRISTO QUER NOS BATIZAR NO SEU ESPÍRITO SANTO?
 É Uma Necessidade
 Nos dias em que vivemos, enfrentamos muitas dificuldades e a força do mal que atua no mundo, levando os
homens a praticar toda sorte de coisas desagradáveis aos olhos do Senhor (droga, prostituição, vícios,
violência). Quando aceitamos a Jesus e principalmente depois do batismo com Espírito Santo, nossas forças se
renovam e somos mais do que vencedores.
 Para Sermos Suas Testemunhas
 At 1.8 – “ ser-me-eis testemunhas...”. Aí vemos o principal motivo e necessidade do batismo com Espírito Santo
 Jesus quer nos dar poder, força, virtude, dinamismo, graça e unção para pregar seu evangelho. Testemunhar.
SINAL E EVIDÊNCIA DO BATISMO COM ESPÍRITO SANTO
 Falar em Outras Línguas
 At 2.4 – “Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas”. É uma conseqüência
e evidência do batismo com Espírito Santo. ( Confira At 10.44-46; 19.5-6).
 I Co 14 – Paulo ensina sobre o falar em línguas:
é falar a Deus numa linguagem incompreensível para os homens (v.2);
é par edificação própria (v.4);
é orar com o Espírito de Deus (v.14-15);
Ordena calar na igreja quando não há interpretação e falar para si mesmo e para Deus (v. 28);
O entendimento fica infrutífero, enquanto o Espírito ora bem (v.14).
COMO RECEBER O BATISMO COM ESPÍRITO SANTO?
 Ouvir com fé a palavra e crer em Deus (Jo 14. 15-17)
 Pedir com fé em oração (Lc 11.9-13; Mc 11.24)
 Beber, com fé (Jo 7.37-39)
 Deixar fluir os rios com fé, dando graças a Deus, Adorando, louvando e falando em línguas (Jo 7.38)
O Espírito Santo que Deus derramou no pentecostes era o motor que movia a Igreja. Deus nunca disse que iria
tirar o motor para que o carro andasse sozinho. Hoje em dia aquele que não tem motor vive como um carrinho
de mão, não anda.
OS DONS ESPIRITUAIS (I Co 12.8-10)
 Mediante o batismo com Espírito Santo, recebemos os dons espirituais, que devem ser pedido a Deus e buscado
em oração.
 Os Dons são como uma dotação ou concessão especial e sobrenatural de capacidade divina para serviço especial,
na execução do propósito divino para, e através da igreja.
 São necessários para edificação espiritual e o crescimento da Igreja.
 São classificados em: Dons de Revelação (Palavra do Conhecimento, Palavra da Sabedoria e Discernimento
de Espíritos); Dons de Poder (Dons de Curar, Operações de Maravilhas e Fé); Dons de Inspiração (Variedades
de Línguas, Interpretação de Línguas e Profecia).


OBSERVAÇÃO: No Velho Testamento as profecias serviam para definir futuro, presente e responder questões do
momento e demais indagações do coração humano. Porém no Novo Testamento, a CEO entende que
as profecias não sejam mais como era no Velho Testamento e sim de acordo com I Co 14.3, é para
edificar, exortar e consolar a Igreja e o homem individualmente. Para responder as indagações e o
futuro nós temos a Palavra de Deus completa e revelada.
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Lição VIII

VAMOS REVISAR:
1)- Quais os atributos da terceira Pessoa da Trindade?: _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
2)-O que é Batismo com Espírito Santo? _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
3) Por que Jesus Cristo quer nos batizar? ________________________________________________________________________
4)- O Apóstolo Pedro (At 2.38,39) disse que a promessa do batismo com o Espírito Santo é: a) ___ para vós; b) ____ para vossos
filhos; c) ___ para todos os que ainda estão longe; d) ___ Todos as alternativas são corretas.
[ Até o próximo encontro. Deus tem uma bênção pra você. Não perca!]
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LIÇÃO IX

NOSSO CREDO
CREMOS:

1. Primeiramente cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas: o PAI, O FILHO, e o ESPÍRITO
SANTO.
Vamos confirmar em Dt 6.4; Mt 28.19; Mc 12.29.

2. Na inspiração verbal da BÍBLIA SAGRADA, - vamos ver porquê?
Abra a Bíblia em II Tm 3.14-17, através deste texto podemos concluir que a Bíblia é a única regra infalível de fé
normativa para a vida e o caráter cristão.

3. Vamos ler em: Is 7.14; Rm 8. 34; At 1.9. Segundo estes versículos cremos no nascimento virginal de Jesus, em sua
morte vicária e expiatória e em sua ressurreição corporal dentre os mortos e em sua ascensão vitoriosa aos céus

4. Na pecaminosidade do homem, a qual o destituiu da glória de Deus, em que somente o arrependimento e a fé na obra
expiatória e redentora de Jesus Cristo o pode restaurar a Deus, Rm 3.23; At 3.19.

5. O que é necessário par tornar o homem digno do reino dos céus? Vamos ler em Jo 3.3-8.
Por isto cremos na necessidade absoluta do novo nascimento pela fé em Cristo e pelo poder atuante do ESPÍRITO
SANTO e da PALAVRA DE DEUS, para tornar o homem digno do reino dos céus.

6. No perdão dos pecados, na salvação presente e perfeita e na eterna justificação da alma recebidos gratuitamente de
Deus pela fé no sacrifício efetuado por Jesus Cristo em nosso favor, At 10.43; Rm 10.13; 3.24-26; Hb 7. 25; 5.9.

7. Agora, e a forma de batismo?
 Mt 28.19; Rm 6.1-6; Cl 2.12; Mt 28.19 – Cremos no batismo bíblico efetuado por imersão do corpo inteiro uma
só vez em águas, em nome do PAI, do FILHO e do ESPÍRITO SANTO, conforme determinou o Senhor Jesus Cristo.

8. Na necessidade e na possibilidade que termos de viver vida santa mediante a obra expiatória e redentora de Jesus no
Calvário, através do poder regenerador, inspirador e santificador do Espírito Santo, que nos capacita a viver como
fiéis testemunhas do poder de Cristo, Hb 9.14; I Pe 1.15,16.

9. E o Batismo com Espírito Santo no que cremos?
 At 1.5; 2.4; 10.44-46; 19.1-7.- No BATISMO bíblico com o ESPÍRITO SANTO que nos é dado por Deus mediante
a intercessão de Cristo, com a evidência inicial de falar em OUTRAS LINGUAS, conforme a sua vontade

10. Sobre os DONS ESPIRITUAIS cremos na atualidade dos mesmos distribuídos pelo Espírito Santo à Igreja para sua
edificação, conforme a sua soberana vontade, I Co 12.1-12.

11. Na Segunda vinda pré-milenar de Cristo, em duas fases distintas:
Primeira: invisível ao mundo, para arrebatar a sua Igreja fiel da Terra, antes da Grande Tribulação, I Ts
4.16,17; I Co 15.51-54.
Segunda: visível e corporal, com sua Igreja glorificada, para reinar sobre o mundo durante mil anos, Ap 20.4; Zc
14.5; Jd 14.

12. Este credo está baseado em II Co 5.10 - que todos os cristãos comparecerão ante o tribunal de Cristo, para receber
a recompensa dos seus feitos em favor da causa de Cristo na Terra.

13. O 13º credo está baseado em Ap 20.11-15. - No juízo vindouro, que justificará os fiéis e condenará os infiéis.
14. E o último está baseado Mt 25.46, através deste versículo cremos na vida eterna de gozo e felicidade para os fiéis e
de tristeza e tormento para os infiéis.
(Continua)

Igreja Máter: Av. Juscelino Kubstichek de Oliveira, 165 – Centro - Cx. P. 42
CNPJ: 01.249.303/0007-09
Ministério CEO: Rua Prof. Ciro Brasílio de Araújo, 30 – Centro – CNPJ: 01.249.303/0001-05
Fone: (35) 3343-3880 * CEP: 37443-000 BAEPENDI/MG

22

Anunciando a verdade que liberta!

www.ministerioceo.com.br – secretariamceo@hotmail.com.br

Lição IX
VAMOS REVISAR:
Pesquise na sua Bíblia e complete:

1. Segundo Mt 28.19 e Mc 12.29 – Cremos em um só ___________________________________________________,
eternamente subsistente em 3 pessoas: ______________________________, _______________________________
e o ___________________________________________________________;

2. Segundo Mt 25.46 – Cremos: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

3. Em I Co 12.1-12, cremos: _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

4. Qual a forma de batismo em que cremos?
_____________________________________________________________________________________________

5. Conforme Jo 3.3-8 cremos na necessidade ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

6. Quais as duas fases distintas da segunda vinda de Cristo que a CEO crê? Dê referências:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

[ Até o próximo encontro. Deus tem uma bênção pra você. Não perca!]
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LIÇÃO X

CEO - QUEM SOMOS NÓS?
 INTRODUÇÃO:
 Queremos deixar com você, neste último estudo, uma síntese do que nós, a CEO – COMUNIDADE DE
EVANGELIZAÇÃO E ORAÇÃO, somos, como procuramos seguir a Jesus e viver na prática, o que temos
estudado até aqui.

 COMO SURGIU A CEO:


A CEO – COMUNIDADE DE EVANGELIZAÇÃO E ORAÇÃO, teve seu início nos planos de Deus,
na vontade soberana d’Aquele, cujo desejo eterno é edificar a sua igreja.
No dia 31 de maio de 1983, o Pr. Donizétti muda-se de Ouro Fino para Baependi, com finalidades
profissionais ao seu ver. Nos planos de Deus, tudo caminhava para que o Pr Donizétti e o Pr Márcio pudessem
com ousadia estar assim inaugurando mais uma porta aberta para o evangelismo e para o resgate de muitas almas
do reino das trevas. Deus começa a mobilizar homens, inconformados com o comodismo dos confortáveis bancos
das igrejas. Deus separa e chama para esta grande obra, na época Presbítero Donizétti Fernandes Maciel e
Diácono Márcio Silva Castro, hoje Pastores Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, servos valorosos e
capacitados para a grande obra que estava nos propósitos de Deus. Maravilhosamente Deus começa a concederlhes visões nítidas de um novo trabalho e a incendiá-los com poder, com ousadia, com intrepidez e com seus
corações abrasados pelo Espírito Santo.
No dia 13 de setembro de 1989, a CEO foi instalada com Ata de organização e fundação à rua Quintino
Bociúva, 330, no andar térreo, no prédio do então Dc. Márcio. Aquela noite não poderia ser mais linda, um local
bem ornamentado, com 50 cadeiras bem distribuídas, e púlpito em forma de coração. O presidente da Assembléia
de Deus, em Divinópolis, Rev. Dr. Luís Carlos Villarinho e os Pastores Anísio Marques da Silva, Silvano Vidal
Filho e Valdemar da Anunciação, realizaram um culto a Deus, com mais de 30 visitantes, entre eles evangélicos e
não evangélicos, além de 15 pessoas mais ou menos que comporiam a CEO.
Ao longo desses anos Deus tem-nos possibilitado ganhar muitas almas através de discipulados, grupos
familiares/células, visitas, jantares da Adhonep, através do esporte no Sítio El-Shadai, retiro espiritual, programa
de rádio “Momento CEO”, campanhas evangelísticas com diversos preletores e shows com renomados cantores e
bandas. Louvamos a Deus, por seu cuidado amoroso, sua proteção e infalível provisão para nosso sustento
espiritual, pois muitas vidas têm sido resgatadas de vãs filosofias, tradicionalismos e preconceitos religiosos estão
sendo quebrados, sendo que a maior prioridade tem sido a mudança do homem interior através da Palavra de
Deus, e tomamos como lema S. João 8.32: “E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará”.

 DA DENOMINAÇÃO E FINS [Parte do Estatuto/2002]:

 Art 1º - Constituiu-se na cidade de BAEPENDI/MG, na data de 13/09/1989, filiada ao Ministério Fraternal das
Assembléias de Deus de Divinópolis/MG, com autonomia financeira, jurídica e administrativa concedida em
17/02/1996, a CEO - COMUNIDADE DE EVANGELIZAÇÃO E ORAÇÃO.
 Parágrafo Único – A Igreja CEO de Baependi, fundada em 13 de setembro de 1989, é declarada Igreja Mater do
Ministério CEO¸ o qual passou a existir de fato a partir de 17 de fevereiro de l996:
 Art 2º - Trata-se de uma entidade religiosa (Igreja Evangélica), sem fins lucrativos, constituída por tempo
indeterminado e número ilimitado de membros.
 Parágrafo único. São membros fundadores: DONIZÉTTI FERNANDES MACIEL, MÁRCIO SILVA CASTRO,
IVANE LOPES MACIEL, MÁRCIA LOPES CASTRO, JOAQUIM RAPOSO LOPES, MARIA JOSÉ LOPES e
todos que assinam a ata de organização da CEO em 16.03.96.
 Art 5º - São objetivos da CEO:
a) Promover cultos de adoração a Deus.
b) Divulgar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em todo o território nacional e no
exterior, fundando igrejas e pastoreando o rebanho de Cristo.
c) Promover o estudo da Bíblia Sagrada e da educação secular em todos os graus.
d) Cooperar com outras igrejas e instituições que tenham as mesmas finalidades.
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e) Promover obras de assistência social aos pobres, enfermos necessitados, órfãos, viúvas, velhice
desamparada, crianças, dependentes químicos e alcoólatras.
f) Ordenar e instituir Bispos, Pastores, Presbíteros, Diáconos, Diaconisas e Obreiros Mestres,
Evangelistas, Missionários em nível médio e superior. A CEO poderá reconhecer outros títulos
ministeriais por transferência ou formação fora de seus quadros;

 DA ORGANIZAÇÃO DA CEO [Parte do Estatuto/2002]:
Art 7º - A CEO é composta do Ministério CEO e de Congregações ou Igrejas locais que tomarão o nome do lugar
onde se encontrem. Havendo mais de uma Igreja Local na cidade, tomará na ordem de constituição um numeral em
seqüência. Ex.: CEO/Baependi – CEO/São Lourenço -– CEO/Caxambu – CEO/Ouro Fino – CEO/Carmo de Minas
–– CEO/Rio de Janeiro – CEO/Itaguaí - CEO/Pouso Alto - CEO/Cristina...................................................................;
 Art 8º - São órgãos dirigentes do MINISTÉRIO CEO: a) DIRETORIA EXECUTIVA; b) ASSEMBLÉIA
MINISTERIAL;
 Art 9º - A Assembléia Ministerial será integrada por Bispos, Pastores, Presbíteros, Diáconos, Mestres,
Evangelistas, Missionários que estejam em comunhão com a CEO. A Diretoria será composta de 7 (sete)
membros a saber: Presidente, 1º Vice-Presidente, 2º Vice-Presidente, 1º Secretário, 2º Secretário, 1º Tesoureiro
e 2º Tesoureiro;
Diretoria Executiva atual: Presidente: ................................................................................................;
1º Vice-Presidente: ...................................................................................;
2º Vice-Presidente: .................................................................................. ;
1º Secretário: ...........................................................................................;
2º Secretário: ...........................................................................................;
1º Tesoureiro: ...........................................................................................;
2º Tesoureiro: ..........................................................................................;
 Art 15 - O Conselho Revisor de Contas é composto por três (3) membros, os quais deverão fiscalizar os
movimentos financeiros de entradas e saídas do Ministério CEO e de cada Igreja local, aprovando ou não,
mesmo que estas já tenham sido fiscalizadas pelo Conselho Revisor de Contas local;
Membros atuais do Conselho Revisor de Contas:.....................................................................................
...................................................................................................................................................................;
 Das Reuniões: Art 23 - As Assembléias (Ministeriais) podem ser Ordinárias e Extraordinárias;
Art 24 – A Assembléia Ministerial Ordinária reunir-se-á anualmente no primeiro semestre;
Art 26 – As Assembléias Ministeriais Extraordinárias serão convocadas pelo Presidente, com
antecedência de trinta dias;
Art 13 – A Diretoria reunir-se-á, quando necessário, por convocação do Presidente, num prazo
não inferior a oito dias.
 Visão Celular: A visão da CEO, ou seja, do Ministério CEO é: “Anunciar a verdade que Liberta” conforme Jo 8.32:
“E conhecereis a verdade e a verdade vos Libertará”.
-A Visão de cada Igreja Local é: Fazer de cada não crente seja um cristão, que cada cristão
Membro, seja um Discípulo, que cada Discípulo seja um Ministro e Líder frutífero. E ainda que
cada casa seja uma Célula.
-Para que isto aconteça a Igreja, ou seja seus membros em geral, deve cumprir a Escada do
Sucesso: Ganhar – Consolidar – Treinar ou Discipular – Enviar.

 DEFINIÇÃO DE ALGUMAS FUNÇÕES:
a) Pastor: Oficial da Igreja aprovado, separado e consagrado pelo Ministério CEO, para cuidar
do pastorado, e dirigir os atos de culto e das reuniões solenes, enquanto bem servir, a critério
da própria CEO, estando em constante comunhão com o Ministério CEO e a ele subordinado;
b) Presbítero: Oficial da Igreja consagrado pelo Ministério CEO, depois de aprovado e preencher
os requisitos do Manual CEO, para auxiliar o Pastor no governo e na disciplina, zelando pelos
interesses espirituais da CEO;
c) Diácono ou Diaconisa: Oficial da Igreja consagrado pelo Ministério CEO, para auxiliar o
Pastor e/ou Presbítero atendendo as necessidades materiais da CEO, que tenha sido Obreiro(a)
pelo menos por um ano aprovado(a), preenchendo os requisitos do Manual CEO;
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d) Obreiros ou Obreiras: São aspirantes ao diaconato. São indicados pelo Ministério Local e
separados pelo Ministério CEO para exercer em conjunto com os Diáconos as mesmas funções
destes e depois de aprovados por um período mínimo de um ano, preenchendo os requisitos do
Manual CEO, são então consagrados a Diáconos. Os Obreiros(as) poderão participar da
Assembléia Ministerial, porém não deverão votar os assuntos propostos;
e) Líderes de Células: Assim como obreiros(as) é uma função Local, composta por pessoas que
tendo o Chamado de Deus, após passarem por todo processo da Visão Celular, ou seja, PréEncontro, Encontro, Pós-Encontro, Escola de Líderes, Curso Timóteo, Reencontro, é indicado
e separado para liderar uma Célula Familiar. Esta pessoa precisa estar dentro da Visão e de seu
objetivo já exposto à acima (Visão). A Formação de Líder é primordial para que haja a
multiplicação das Células.

 DOS MEMBROS:
 Art 6º - Podem ser membros da CEO, através de suas Igrejas, pessoas de qualquer nacionalidade, sexo ou cor,
que aceitem voluntariamente as suas doutrinas e disciplinas, passando pelo batismo nas águas, ou que vindo de
outras Igrejas Evangélicas, em reunião ministerial local, forem aceitas como membros, devendo, a todo tempo
em que estiverem membrados manter comunhão com a Igreja, seus membros e sua administração;
 Parágrafo 1º - Perderá a condição de membro aquele que o solicitar ou que seja desligado do rol de

membros por descumprir as doutrinas, disciplina, ou perder a comunhão, por discordância com a
CEO, o que se dará em reunião ministerial local ou geral, sendo facultado o direito de defesa ao
membro em evidência;
 Parágrafo 3º - DEVERES, DIREITOS E CONDUTA DO MEMBRO:
- Deveres:
a) Ser submisso à hierarquia da Igreja: Bispo, Pastor, Presbítero, Diácono, Obreiro, Missionário Mestres, e
Líderes de Células, etc);
b) Ser submisso às normas, doutrinas e costumes da CEO, andando com prudência e discrição perante o
mundo;
c) Ter compromisso em participar regularmente dos cultos oficiais e trabalhos da igreja em geral, ou seja,
integrar à estrutura da CEO. Dar prioridade aos cultos da Igreja, não os substituindo por qualquer motivo;
d) Ser fiel nos dízimos e nas ofertas;
e) Cumprir suas obrigações espirituais, como servo de Deus, tais como: Ler a Bíblia, Orar, Jejuar,
Evangelizar, buscar o batismo com Espírito Santo e os Dons do Espírito Santo;
f) Ser irrepreensível em toda maneira de viver, no desenvolver constante do fruto do Espírito;
g) Ter bom testemunho na sociedade.
- Direitos:
Depois de estar salvo pela fé em Cristo Jesus, através da sua obra de redenção na cruz, você pode participar
das bênções celestiais, tais como:
a) Tornar-se Filho de Deus e pertencente a família de Deus;
b) Ter a garantia da Vida Eterna;
c) Ter seus pecados perdoados e seu nome escrito no livro da vida;
d) Ser um adorador que adora o Pai em espírito e em verdade.
e) Ser embaixador de Jesus Cristo aqui na terra, para a expansão do Reino de Deus;
f) Ter a cobertura espiritual do Ministério CEO e do Pastor Local, recorrendo a ele como seu líder e
orientador.
g) Ter direito a cerimônias gratuitas, tais como: apresentação de crianças, batismo nas águas, casamento e ato
fúnebre;
h) Votar, ser votado e participar dos departamentos,ou Redes, da Igreja;

 FUNCIONAMENTO E ESTRUTURA DA CEO:
 Cultos Oficiais: - Quarta-feira: Células Familiares - Sexta-feira: Culto de Libertação e Cura Divina – Domingo:
Culto de Celebração, Louvor, Adoração e Pregação.
- Batismo nas Águas (Festa das Águas) e Santa Ceia (último domingo do mês).
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 Outras Atividades: Culto da Prosperidade (2º Domingo – Dia do Dízimo; no 3º Domingo é a ministração da
Oferta Missionária); Culto das Redes - Vigílias –– Encontro - Tabernáculo de Davi
(Oração, Intercessão e Adoração)
 Estrutura: Além da SECRETARIA e TESOURARIA Local na Igreja em Célula os departamentos são
denominados de REDES, ou Ministérios. As principais Redes são:
a) REDE DE JOVENS E ADOLESCENTES: antigo JUCEO (Departamento Jovem e
Adolescentes), com reunião semanal;
b) REDE DE CRIANÇA: Departamento Infantil, com classes separadas, nos cultos, para
crianças de 10 anos abaixo;
c) REDE DE MULHERES: antigo GFO – Grupo Feminino de Oração
d) REDE DE HOMENS
e) REDE DE CASAIS
f) MINISTÉRIO DE LOUVOR: Equipe de Louvor e outros grupos, corais, bandas,
quartetos, duetos, bandas etc;
g) MINISTÉRIO DE DANÇA – TEATRO – COREOGRAFIAS etc.
h) SAS-CEO – Serviço de Assistência Social: Campanha do Kg, Assistência Jurídica,
médica etc, conforme alínea “e”, dos Objetivos.
 Ensino: Culto de Ensino e Evangelismo da Bíblia nas quartas-feiras (Células Familiares) – Escola Bíblica
Infantil durante os cultos – Curso para Batismo – Discipulados e Evangelismo Pessoal – PréEncontro, Encontro, Pós-Encontro, Escola de Líderes, Curso Timóteo - Curso de Noivos – Curso de
Teologia por correspondência ou extensão local e outros que se fizerem necessários.

 CREDO, CONDUTA E O QUE PENSA A CEO SOBRE:
 Credo: Consultar Lição nº 9 – Nosso Credo;
 Usos e Costumes: A CEO não tem os usos e costumes como norma doutrinária, mas ensina que os mesmos
devem estar baseados na Palavra de Deus e é o Espírito Santo quem testificará no coração do
membro como deve ser sua conduta. O traje deve ser decente, com modéstia, bom senso,
honesto e com pudor, conforme I Tm 2.9 e I Pe 3. 3-5. Não há nada de errado andar na
moda, ou o uso de jóias para as mulheres. A Bíblia não proíbe os cuidados com a aparência
ou acessórios de beleza. Ela os põe no devido lugar, evitando o exagero e extravagância. A
beleza interior é de maior valor que a exterior. A mulher não deve usar roupas tais como:
mini-blusa, vestidos com decotes extravagantes, curtos, roupas transparentes e colantes,
shorts curtos, andar sem camisa pelas ruas da cidade (estes 4 últimos se aplicam também
para os homens) etc e qualquer outra vestimenta sensual que atenta contra o pudor. Nunca
descuidar de sua santidade (I Ts 5.23; I Pe 1.15; Hb 12.14). A mulher e o homem devem-se
vestir e usar os cabelos de modo que os identifiquem como tais. O membro também deve
preservar o bom costume de assumir seus compromissos financeiros (Rm 13.8), não devendo
nada a ninguém fora do prazo negociado.
 Política: A CEO recomenda, exigindo com amor, que sejamos unidos na eleição. Leia Dt 17.15 (escolher
dentre os irmãos e não estranhos); Gl 6.10 (escolher dentre os domésticos da fé) – “irmão vota em
irmão”. Os membros ou oficiais da igreja não deverão se candidatar a vereador, prefeito, deputado
(estadual ou federal), governador do estado, senador ou até mesmo Presidente da República sem
primeiro ser aprovado pela CEO/Local, e ou Ministério CEO, e ou Diretoria, conforme a necessidade
do momento. Não queremos que hajam candidatos aleatórios para que o Diabo não tire proveito e a
igreja sinta-se dividida. A igreja precisa apoiar o seu candidato e responder pelo mesmo (ainda que em
parte), e isto só será possível se os “botões da camisa entrarem nas casas certas e pela ordem”. Jesus
nos adverte dizendo: “...os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da
luz” (Lc 16.8b). Por isso é que devemos assentarmo-nos à mesa da negociação e submetermo-nos à
exame e escolha do nosso nome, para que não sejamos envergonhados e ainda alvo da crítica acima,
por Jesus.
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.PROFISSÃO DE FÉ:
 Promete trabalhar para o progresso da igreja, ser freqüente nos cultos, adquirindo conhecimento e santidade
para promover sua espiritualidade; mantendo a disciplina e doutrina?
( ) Prometo
( ) Não Prometo
 Promete, como mordomo ou administradores do que Deus os confiou, a contribuir, nos dízimos e nas ofertas
alçadas, com alegria e regularmente para o sustento do ministério, para as despesas da igreja, para ajuda aos
pobres e para extensão do evangelho (missões) em todo o mundo?
( ) Prometo
( ) Não Prometo
 Promete, em virtude do nosso chamado como cristãos, a andar com prudência e discrição perante o mundo,
evitando o pecaminoso ou discutível; a ser justos no trato, fiéis nos compromissos e exemplares na conduta; a
evitar intrigas, as murmurações e a ira pecaminosa; e a ser fervorosos no esforço por difundir o reino de nosso
Senhor e Salvador Jesus Cristo?
( ) Prometo
( ) Não Prometo.
Parabéns! Você conseguiu! Deus te abençoe.)

Baependi/MG.
Ministério CEO.
(Atualizado: Outubro/06).

