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PREFÁCIO
Edição do Aluno
I

Acerca do Curso
A. Os objetivos deste curso são:
i.

Afirmar a fé

ii.

Equipar (II Timóteo 3: 15-17)

iii.

Encorajar os estudantes/alunos pela:


Inspiração de confiança na sua fé mesmo quando chamados a
manusear armas.



Inspiração no serviço aos seus comandantes e país conforme eles
servem a Cristo.

iv.

Inspirando as suas vidas para que ajam como sal e luz entre os seus
camaradas.

v.

Dar um bom exemplo do amor de Cristo e agradecer aos outros.

B. Este curso ajudará estudantes a encontrar passagens na Bíblia que sejam relevantes
para a sua profissão. II Timóteo 3: 16-17
C. Este curso pretende ser um ponto de partida para futura exploração das Escrituras.
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II

Como completar o curso
A. O curso pode ser completado conforme o andamento escolhido pelo grupo. O curso
está dividido em duas partes. O aluno pode desejar fazer unicamente a parte Um ou
ambas as partes. A parte Dois não pode ser executada sem primeiro ter completado a
parte Um.
B. Os alunos devem ser encorajados a ler as passagens da Bíblia e buscar em oração a
ajuda do Espirito Santo para melhor compreensão. Os alunos deverão também ler os
versos antes e depois da passagem – isto ajudará a configurar a passagem no seu
contexto e também a compreender o mesmo
C. Conforme os alunos Leem as passagens, deverão levantar questões como estas - O
que diz o texto? Qual o significado do texto? (usando a seção de notas para escrever).
O que é que a passagem requer de mim? (usando a seção de resposta pessoal para
escrever).
D. Os alunos deverão ser encorajados a estudar o módulo antes da reunião do grupo e a
tomar notas para discussão, restringindo as suas ideias às passagens em questão.
E. Quando o grupo se encontrar para a discussão dos estudos use o manual do líder para
ajudar se necessário, mas encoraje os alunos a partilhar as suas descobertas.
F. Encoraje os estudantes a escrever as suas respostas na secção de respostas no final de
cada módulo em ambas as partes do curso, anotando o que eles acreditam que a
palavra de Deus tem dito para eles.
G. Se faz favor use a critica ao curso para escrever as suas sugestões com vista ao futuro
desenvolvimento deste curso.
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III Que livros necessitam os estudantes?
A. Uma Bíblia na sua própria língua.
B. O curso considera previamente a orientação do Espírito Santo, de amigos Cristãos ou
Capelães/Pastores locais (João 14: 26). Algumas Bíblias têm sistemas de referências
cruzadas para ajudar a melhor compreender.
C. Uma concordância ajudá-los-á a encontra passagens na Bíblia a partir de palavras
recordatórias.
D. Comentários por vezes ajudam na compreensão de passagens difíceis, mas encoraje
os alunos a usar vários para explorar diferentes interpretações ou perspetivas.
IV ORAÇÂO
A. Orar antes de lerem.
B. Parar e orar se encontrarem um problema.
C. Orar quando terminarem e pedirem a Deus para ajudá-los a obedecer à Sua palavra.
“Pai celestial, agradeço-te pelo teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo e pela Tua palavra pessoal
para mim. Por favor ajuda-me a compreender pelo teu Espirito Santo o que tu esperas de mim
para viver uma vida em obediência à Tua palavra a qual traz vida para mim através da vida,
morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo.”
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PARTE UM

Modulo 1

Tema: Em Cristo
A Bíblia, particularmente o profeta Isaías, os evangelhos e as cartas de Paula, falam num
íntimo relacionamento ao estar em Deus e em Cristo. Este módulo procura este
relacionamento, como é vivido na vida do dia a dia e qual a esperança para o futuro.
1. Que tipo de relacionamento posso ter com Deus?
Pense acerca dos seus relacionamentos com sua família, amigos e colegas militares. Como eles
diferem? Então pense acerca do relacionamento com Deus. Qual é a base do nosso
relacionamento com Deus?
Leitura:
a. Lucas 11:2
b. Salmos 23: 1
c. I João 4: 7-12
Notas:
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Tema: Em Cristo
2. Como é que nós entramos num relacionamento com Deus?
Noutras palavras “O que é um Cristão? “ Algumas pessoas podem acreditar que são cristãos
porque seu pai ou mãe são Cristãos, outros podem acreditar que são cristãos porque
nasceram num país Cristão, área ou grupo social. Olhe para estas referências na Bíblia para
compreender como a Bíblia explica o que é ter um relacionamento com Cristo, ou seja, estar
“em Cristo”
Leitura:
a. João 1: 12-13
b. João 3: 3
c. João 3: 14-17
d. Romanos 3: 21-24
e. Atos 19: 4-6
Notas:
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Tema: Em Cristo
3. Como é que nós vivemos uma vida cristã?
Nossas vidas tendem a ser motivadas pela ambição e realização. Ação e atividade procuram
resultados e recompensas. O relacionamento com nossos amigos e colegas é provavelmente
de algum modo baseado no mérito. É a vida cristã semelhante ou diferente, e como é que
teremos de vive-la neste mundo?
Leitura:
a. Efésios 2: 6-7
b. Filipenses 4: 4-9
c. Isaías 40: 28-31
d. Efésios 6: 10-18
e. João 16: 33
Notas:

Pg. 4

Tema: Em Cristo
4. Qual é a nossa relação com os outros?
Nosso relacionamento com outras pessoas é importante. Qual o sinal do Reino de Deus? Em
quem está fundada a nossa unidade?
Leitura:
a. Lucas 10: 27
b. João 17: 20-23
c. Gálatas 3: 26-29
Notas:
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Tema: Em Cristo
5. Qual é a nossa “esperança” para o futuro?
Paulo clama que “em” Cristo nós teremos vida. Como é que isso nos dá esperança para o
futuro? Esta esperança ajuda-nos a viver a nossa vida cristã?
Leitura:
a. I Coríntios 15: 20-22
b. Filipenses 3: 10-11
Notas:
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Módulo 2

TEMA: ORAÇÃO
Oração é a nossa comunicação natural, expressando nosso relacionamento com, e
dependência do nosso Pai Celestial. Ele fala-nos de muitas maneiras mas particularmente
através da Sua Palavra. Nós respondemos através da oração. Este módulo é muito básico - há
muitos livros sobre o assunto.
1. Como devemos orar?
Os discípulos fizeram a Jesus esta importante questão.
Leitura:
a. Efésios 3: 12
b. Mateus 6: 6-15
c. Romanos 8: 26,27
d. Hebreus 7: 25
e. João 17: 9
Notas:
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Tema: Oração
2. Porque oramos?
Aqui estão alguns versículos em que cada um ilustra uma razão particular para orar - há muitos
mais que você encontrará quando estudar a Bíblia.
Leitura:
a. Lucas 22: 46
b. Atos 4: 24
c. Atos 6: 6
d. Atos 7: 59
e. Atos 8: 22
f.

Atos 12: 5

g. Colossensses 1: 9-14; Efésios 3: 14-21
h. Efésios 1: 18
Notas:
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Tema: Oração
3.Quando orar?
Estes versos ilustram que a oração deve ser um nosso desejo natural e resposta em qualquer
situação.
Leitura:
a. Efésios 1: 14-16
b. Efésios 6: 18
c. Filipenses 1: 3
d. Tiago 5: 13-16
Notas:
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Tema: Oração
4. Onde orar?
Tal com antes, há alguns versículos para ilustrar as circunstâncias da oração- há muitos mais!
Leitura:
a. Efésios 3: 14
b. Mateus 6: 5,6
c. Atos 1: 14; Atos 2: 42
d. Neemias 2:4
Notas:
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Tema: Oração
5. Podemos esperar respostas à oração?
Deus responde à oração ou estamos conversando para nós próprios?
Leitura:
a. Êxodo 32: 11-14
b. Genesis 18: 32
c. Esdras 8: 23
d. II Coríntios 1: 8-11
e. Tiago 5: 15-17
Notas:
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Tema: Oração
6. Como é se Deus não parecer ouvir a nossa oração?
Algumas vezes nós não vemos uma resposta clara à nossa oração.
Leitura:
a. Tiago 1: 6-8
b. Tiago 4: 2-4
c. I Pedro 3: 7
d. I Pedro 3: 12
e. Mateus 26: 39
f.

Lucas 18: 1-8

g. II Coríntios 12: 7-9
Notas:
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Tema: Oração
7. Oração conversacional
Esta é uma forma de oração corporativa (grupo)
Leitura:
a. Mateus 18:19-20
b. I Coríntios 14:40
Notas:
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Tema: Oração
8. Exemplos de oração
Há diversas orações nas Escrituras que ajudam-nos a compreender a natureza, propósito e
necessidade para esta comunicação vital com nosso Senhor.
Leitura:
a. João 17
b. Efésios 3: 14-21
c. Atos 4: 23-31
d. Salmos 139, 140, etc.
e. Judas 24-25
Notas:
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Módulo 3
TEMA: DEVER E AUTORIDADE
Como Terás de te comportar com as autoridades sobre ti (superiores), e também com aqueles
sob a tua autoridade(inferiores)?
1. Como comportar-me perante aqueles que têm autoridade sobre mim?
Embora estas passagens se refiram aos escravos; elas ilustram claramente a atitude de
servo que nosso Senhor nos ensinou a ter nas nossas relações com os outros; quer cristãos
e não cristãos. João 13: 1-17.
Leitura:
a. Efésios 6: 5-8
b. I Timóteo 6: 1-2
c. I Pedro 2: 18-23
“Obediência constrói uma organização forte”, Anon
Notas
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Tema: Dever e Autoridade
2. Como comportar-me perante aqueles que estão sob a minha autoridade?
Note, para quem nós somos totalmente responsáveis, e o que é esta procura de nossa atitude
e conduta para aqueles sob nossa autoridade.
Leitura:
a. Efésios 6:9
b. Tito 2 9-10
Notas:
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Tema: Dever e Autoridade
3. Qual deverá ser a minha atitude para com os meus colegas?
Qual será o efeito de colocar estes versos em prática?
Leitura:
a. Romanos 12: 9-21
b. João 15: 12-13
Notas:
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Tema: Dever e Autoridade
3. Qual é a minha responsabilidade para com o meu País?
A Bíblia procura aceitação de maior número de responsabilidades do que unicamente com
aqueles de entre a tua família, amigos e colegas. (Considera também Atos 4: 19 e Êxodo 1: 17)
Leitura:
a. Romanos 13: 1-7; I Pedro 2: 13-17
b. Lucas 20: 20-26; Êxodo 1: 15-21
Notas:
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Tema: Dever e Autoridade
4. Qual é a minha responsabilidade perante Deus?
Deus tem “toda” a autoridade? Aqui temos algumas passagens que ilustram a nossa
responsabilidade.
Leitura:
a. Mateus 28: 18-20
b. Efésios 1: 19-21
c. Mateus 22: 37-40
d. I João 4: 19-21
e. Romanos 13: 1-2
Notas:
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Tema: Dever e Autoridade
Nota cultural:
Nos tempos do Novo Testamento, escravidão era um sistema económico aceite. Isso foi
respeitado mesmo que por vezes tenha levado a abusos. Escravos não tinham direitos sobre
propriedades ou heranças. É importante compreender que à vista de Deus nós somos todos
iguais (Gal 3: 26-29), sem nenhuns direitos ou herança porque tudo o que nós temos foi dado
por Deus. Paulo estava orgulhoso de ser um, escravo/servo, de Jesus Cristo (Filipenses 1:1,
etc). Pedro, Tiago, e Judas chamo-o assim nas suas respetivas cartas. Não obstante Jesus foi
chamado o, escravo/servo, de Deus (Filipenses 2: 6-7)
Assim as passagens, embora referindo-se ao comportamento nas relações entre senhores e
escravos ou servos, ilustra o modo em que nos teremos de comportar com aqueles à nossa
volta, seja em que posição for. Nosso Senhor deixou-nos este exemplo justamente antes de Ele
dar a Sua vida por nós (João 13: 14-17). Um claro exemplo disto na prática, é Romanos 15:8-9.
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Módulo 4
TEMA: CONFIANÇA NA BATALHA
“Alguém que diz que não têm medo na batalha é mentiroso ou um louco”. Se nós esperamos
ter sucesso na batalha, necessitamos de ter confiança que podemos encontrar o que o
resultado indica. Para ter-mos confiança nas batalhas do mundo, temos de vencer a batalha
espiritual, a qual é muito mais difícil. Neste módulo descobriremos como podemos ganhar a
batalha espiritual e assim preparar-nos para a batalha do mundo a fim de que possamos
enfrentar qualquer desafio com coragem.
1. Qual é o maior medo na batalha?
Na batalha física é o teu medo de morrer, matar, falhar, dor, captura ou algo mais? Qual é teu
maior medo na batalha “espiritual”?
Leitura:
a. Mateus 10: 28
Notas:
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Tema: Confiança na Batalha
2. Como ultrapassar-mos o medo natural da morte?
Este medo não é somente na batalha mas é assegurado a todos os que contemplam a morte
sem Cristo.
Leitura:
3. I Coríntios 15: 55- 57
4. I Cor 15: 51-54
5. Filipenses 1: 21
6. João 14: 2-3
Notas:

Pg. 22

Tema: Confiança na Batalha
Como ultrapassar o medo de falhar?
Um medo comum é que nós poderemos encontrar coragem, ou deixaremos os nossos colegas.
Leitura:
a. Salmos 91
b. Romanos 7: 21-25
Notas:
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Tema. Confiança na Batalha
Contra quem ou quê é a nossa batalha espiritual?
Quem ou o quê é o nosso verdadeiro inimigo? Como isto afeta a nossa atitude perante os
nossos oponentes humanos?
Leitura:
a. Romanos8: 5-11, Colossenses 3: 5-11
b. Efésios 4: 14
c. Efésios 6: 10-12, I Pedro 5: 8
d. I João 5: 4-5
Notas:
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Tema: Confiança na Batalha
3. Como é que Deus nos ajuda a prepara para a batalha?
Coisas a procurar e coisas a evitar.
Leitura:
a. João 3: 16
b. Tiago 4: 4-10
c. Colossensses 3: 5-11
d. Gálatas 5: 16-26
Notas:
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Tema: Confiança na Batalha
4. Qual é o equipamento que Deus nos dá para a batalha espiritual?
Em que modos Deus nos ajuda na batalha?
Leitura:
a. I Samuel 17:38-47
b. Romanos 13:12-14
c. Efésios 6:12-17
d. Efésios 6:18
Notas:
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Tema: Confiança na Batalha
5. Tenho fé que Deus me unge com Seu Poder?
A quem Deus concede o Seu poder – e porquê?
Leitura:
a. Romanos 8: 31
b. Salmos 37
c. Mateus 10: 28-31
d. Hebreus 10: 17-24
Notas:
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Tema: Confiança na Batalha
6. De onde é que vem a minha confiança?
Quando sabes que Deus está à tua frente, combatendo a batalha por ti, então tu tens
confiança no Seu apoio e Sua presença para contigo.
Leitura
a. Hebreus 3: 12-15
b. I João 5: 20
c. I João 3: 16-24
Notas:
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Tema: Confiança na Batalha
7. Como avançar a partir daqui?
Mantem o teu momento e não permitas que o mundo reganhe o terreno que tu já limpaste.
Leitura:
a. Romanos 12: 9- 21
b.

II Timóteo 2: 3- 13

c. Romanos 8: 37 – 39
Notas:
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Tema: Confiança na Batalha
Modulo 5
CARREGANDO ARMAS COMO CRISTÃO
Não é errado usar armas sob uma autoridade devidamente constituída. Este módulo explora
as escrituras que se refere aos soldados.
1. O que a Bíblia diz acerca dos soldados?
Leia as passagens abaixo e responda às seguintes questões:
a. Como foi este homem visto pelos homens e Deus?
b. Qual era o relacionamento deste soldado com Deus?
c. Qual foi o resultado desta obediência?
Leitura:
a. Actos 10: 1-7
b. Actos 10: 30-35
c. Actos 10: 44- 48
Notas:
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Tema: Carregando armas como Cristão
2. O que Deus diz ao militar crente?
Jesus requereu mais alguma coisa deste homem?
Leitura:
a. Mateus 8: 5- 10
Notas:
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Tema: Carregando armas como Cristão
3. O que é que Deus disse ao jovem rico?
Jesus requereu alguma coisa extra deste jovem. Porquê?
Leitura:
a. Mateus 19: 16-22
Notas:
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Tema: Carregando armas como Cristão
4. O que é que João Batista disse aos soldados?
Qual foi a sua resposta às suas questões e o que isso significa para ti.
Leitura:
a. Lucas 3: 14
Notas:
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Tema: Carregando armas como Cristão
5. Servindo teu país ou mais?
Qual é o verdadeiro propósito do teu serviço?
Leitura:
a. Romanos 13: 1-7
Notas:
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MÓDULO 6
TEMA: ATITDE PARA COM OS OUTROS
Qual é a vossa atitude para com:
a. Pessoas de outras raças, religiões e culturas?
b. Cristãos de outras denominações, raças, tribos ou cultura ou inimigos (pessoais ou do
teu país)?
1. Como é que Deus vê as pessoas?
Como é que a nossa visão/perspetiva dos outros, alinha com a visão de Deus?
Leitura:
a. Génesis 1: 26
b. João 3: 16
c. Romanos 3: 22-24
d. Romanos 5: 6-11
Notas:
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Tema: Atitude para com os outros
2. Como é que Deus requer de nós para vivermos como cristãos?
Qual terá de ser a nossa atitude para os outros?
Leitura:
a. Miqueias 6:8
b. Marcos 12: 28-31
c. Efésios 5: 1-2
d. I João 1: 5-10
Notas:
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Tema: Atitude para com os outros
3. O que isto significa no tratamento a outras pessoas incluindo os nossos inimigos?
Inclui nos teus pensamentos em como tratar prisioneiros de guerra.
Leitura:
a. Levítico 19: 33
b. Mateus 5: 43-48
c. Mateus 7:1
d. Lucas 3: 11-14
e. Romanos 12: 14-21
Notas:

Resposta Pessoal:
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PARTE DOIS

Modulo 1
TEMA: PRIORIDADES
Como estabelecer prioridades nas nossas responsabilidades para com Deus, família, serviço
militar, igreja, finanças, etc..
1. Tens experimentado o amor de Deus?
Quando foi isso?
Tens tu experimentado o Seu amor recentemente?
Tens tu experimentado o amor de Deus em ti?
Que relacionamento quer Jesus contigo?
Leitura:
a. João 3: 16,17
b. João 17: 24
Notas:
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Tema: Prioridades
2. Como é que respondes ao amor que Deus tem por ti?
Pensas que o teu amor por Deus está comprometido pelas tuas circunstâncias? Quem é o teu
próximo?
Leitura:
a. Lucas 10:27; I João 4:20
b. Levítico 19: 18
Notas:
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Tema: Prioridades
3. Como podes tu partilhar o amor de Deus com tua esposa, filhos e família?
Como deverá o amor dos pais refletir o amor de Deus?
Leitura:
a. Efésios 5:21-6:4
b. I Timóteo 3:4-5
Notas:
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Tema: Prioridades
4. Como demonstrar o amor de Deus no teu trabalho?
A tua vida reflete o amor de Deus?
Leitura
a. Efésios 6: 5-9
Notas:
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Tema: Prioridades
5. A Quem estás servindo?
Com que diligência executas os teus deveres profissionais e estes testemunham da tua crença
cristã?
Leitura:
a. I Timóteo 4: 12, I Pedro 1: 13-16
b. Tiago 3: 13-16
c. Provérbios 3. 9
Notas:
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Tema: Prioridades
6. Qual é o teu favorito modo de servir ao Senhor? Acreditas que isto traz-te
especialmente para próximo d´Ele?
Todos tendemos a servir o Senhor ao nosso modo. Estás tu servindo-O ao Seu modo?
Leitura:
a. Lucas 10: 38-42
b. Filipenses 2: 1-11
c. I Coríntios 12
Notas:
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Tema: Prioridades
7. Qual é a tua motivação para servir o Senhor?
Tens motivos escondidos, os quais não queres admitir?
Leitura:
a. Romanos 8: 5- 17
b. Efésios 6: 7
Notas:
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Tema: Prioridades
8. Está em perigo por estares assoberbado com trabalho?
Estás servindo ao Senhor em primeiro lugar e permites que o Senhor te use como Seu
instrumento?
Leitura:
a. Actos 9: 15
b. Mateus 20: 28
c. Génesis 2: 2-3
Notas:
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Tema: Prioridades
9. Qual é a tua ordem pessoal de prioridades, incluindo financeira?
Distingues entre o teu relacionamento com o Senhor e servi-lo? À luz das passagens estudadas
- como medes as tuas prioridades em relação às Bíblicas? Há alguma coisa que necessites
modificar ou parar de fazer?
Notas:
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Módulo 2
TEMA: PARTILHANDO A FÉ
Como podes partilhar a tua fé com os outros?
1. Quem te apresentou a Cristo?
Pensa acerca da tua primeira apresentação à fé cristã. Como é que isso aconteceu? o que te
atraiu? como viestes a conhecer Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador e em que
circunstancias nesse tempo?
Leitura: Romanos 10:13-15
Notas:
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Tema: Partilhando a Fé
2. O que foi que Jesus ensinou acerca do relacionamento com os outros?
O coração da história cristã é o amor sacrificial de Jesus. Isso custou-lhe tudo. O que é que Ele
pede sobre o teu comportamento com os outros? Quem é o teu próximo?
Leitura:
a. Lucas 10:25-37
b. Efésios 2:8-10
Notas:
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Tema: Partilhando a Fé
3. Como é que somos instruídos a viver?
As nossa vidas são a evidência de quão é importante para nós ter vindo numa visão completa.
Quais são as consequências do nosso estilo de vida e ações?
Leitura:
a. Gálatas 5: 16-26
b. João 15: 1-7
c. Mateus 12: 22-34
Notas:
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Tema: Partilhando a Fé
4. O que falar acerca da nossa fé?
Qual a orientação que encontramos nestes versículos?
Leitura:
a. I Pedro 3: 13-16
b. Actos 17: 16-34
(especialmente Atos 17: 22-23)
Notas:
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Tema: Partilhando a Fé
5. Que luz irradias da tua vida?
Jesus ensina que o nosso estilo de vida é importante. Como é que Tiago fez isso e qual foi a sua
ênfase?
Leitura
a. Lucas 8:16
b. Tiago 2:14-26
c. Tiago 3:13-18
Notas:
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Tema: Partilhando a Fé
6. Então, e agora?
Quais são os versículos - chave que tens ouvido e respondido? Qual é a lei perfeita que te dá
liberdade? Há alguma coisa na tua vida que pensas necessitar de mudança para que o teu
testemunho seja mais eficaz?
Leitura.
a. Tiago 1:22-25
b. Mateus 28: 18- 22
Notas:
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Tema: Partilhando a Fé
MÓDULO 3: IGREJA OU COMUNIDADE/AMIZADE?
Como pessoas militares (e famílias) nem sempre somos capazes de escolher onde servimos e
onde vivemos. Os Civis tem possibilidades de escolher uma cidade, uma casa ou apartamento,
e uma igreja, mas nós muitas vezes não podemos. O que temos de fazer quando isso
acontece? Quando somos colocados em operações, podemos ter a sorte de ter uma capelania
com
a
nossa
unidade
ou
próximo,
mas
poderá
pertencer
a
uma
denominação/confissão/tradição Cristã diferente da nossa. O que é que devemos fazer
quando isto acontece?
1. O que é a Igreja?
É importante compreender a verdadeira natureza da igreja.
Leitura:
a. João 17
b. I Pedro 2: 4-10; I Coríntios 3: 16
c. Efésios 1: 22-23
d. Hebreus 12: 22-24
Notas:

Pg. 55

Tema: Igreja ou Comunidade/Amizade?
2. Para quem é minha fidelidade?
Terei eu sempre serviço e amizade unicamente com a minha denominação?
Leitura:
a. I Coríntios 1:12-17; Gálatas 3:28
b. I João 4:19-21; Romanos 12:18
Notas:
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Tema: Igreja ou Comunidade/Amizade?
3. Há limites à comunhão/amizade?
Qual o guia para escolher um lugar para comunhão/amizade?
Leitura:
a. Gálatas 1: 6-9
b. I Coríntios 15: 3-4, 12-19
c. Actos 17:11
Notas:
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Tema: Igreja ou Comunidade/Amizade?
O que é que terei de procurar?
Leitura
a. Actos 2:42
b. I Timóteo 2:1-6
c. Actos 20:28-31
Notas:
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Tema: Igreja ou Comunidade/Amizade?
O que fazer se não há nenhuma igreja ou comunidade próxima?
Podes estar na tua própria como Cristão ou ter unicamente um ou mais colegas contigo que
são Cristãos.
Leitura:
a. Mateus 18:19,20
Notas:
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Tema: Igreja ou Comunidade/Amizade?
Alguns conselhos práticos
Se estás indo para um novo lugar tenta encontrar possíveis igrejas/contatos antes de ir. Pede a
uma Capelania, Pastor local ou Ministro e se possível procura na internet. Quando chegares ao
teu novo lugar, se não tiveres quaisquer contactos, procura a Capelania ou Igreja local.
Resposta pessoal:
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MÓDULO 4
TEMA: VIDA
É a tua posição em Cristo afetada por ter tomado vida?
Certos profissionais podem autorizar uma pessoa a tomar vida. Se esta possibilidades existe, se
faz favor usa o seguinte módulo para partilhar algo das escrituras que enderece este assunto
nesta sessão.
1. O que são conflitos armados?
É legítimo para um cristão tomar parte num conflito armado?
Leitura:
a. Romanos 13:3-5
b. Lucas 22:36
c. Mateus 26:52
d. João 15:13
Notas:
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Tema: Vida
8. O que acontece se eu matar por acidente?

O que acontece num acidente natural na estrada, ou num disparo de arma
acidentalmente, ou no caso de fogo amigo, etc?
Leitura:
a. Êxodo 21:12-13
b. Números 35:6
Notas:
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Tema: Vida

O que se passa se eu matar por ódio ou vingança?
É correto matar porque o meu amigo ou colega foi morto na batalha ou talvez para
matar num feudo ou situação similar?
Leitura:
a. Êxodo 20: 13,21: 14, Romanos 12:19
b. Mateus 5:21,22,43-48
Notas:
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Tema: Vida

O que dizer acerca de limpeza étnica?
É justificável limpar uma área de um povo específico de diferente religião ou origem
étnica?
Leitura:
a.
b.
c.
d.
e.
Notas:
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Êxodo 23:31-33
Levítico 18:24-30
Hebreus 9:15,10: 10
I Pedro 2:9-12
João 18:36

Tema: Vida

5. Tem o meu comportamento sido de obediência à palavra de Deus?
Qualquer pecado trará julgamento, o qual sem o trabalho expiatório de Cristo merecerá
a penalidade da morte e a punição eterna. Que esperança há para alguém?
Leitura.
a.
b.
c.
d.

Efésios 2:1-10
Romanos 6:23
I João 1: 8-2:2
Romanos 6:1-2

Notas:
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MÓDULO 5

TEMA: RESISTÊNCIA
Como é que posso sustentar a minha fé /caminhada cristã? Posso fazê-lo sozinho?
1. O que é isto de ser parte do “corpo de Cristo”?
Pensar acerca das tuas experiências de pertencer à igreja e de seres tu próprio
enquanto militar. O que tem ajudado mais, desafiado ou prejudicado o teu
crescimento na fé?
2. Considera também tuas respostas a Parte I, Modulo 1 - Em Cristo.
Leitura:
a.
b.
c.
d.

João 15:1-5
João 17:20-23
I Coríntios 12:12- 27
Hebreus 11:39-12:3

Notas:
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Tema: Resistência
Como nos preparamos para quando estivermos isolados como Cristãos?
Olhe estes versículos como passos práticos para nos ajudar a construir a nossa fé
quando com outros cristãos e prepara para quando por vezes estamos sós ou longe das
nossas amizades normais.
Leitura:
a. Provérbios 13:20
b. Romanos 12:9-12, Efésios 5:15-21
c. Hebreus 10:24-25
Notas:
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Tema: Resistência
3. E quando estamos sós (isolados)?
Mais passos práticos são dados nos seguintes versículos para ajudar e sustentar a
nossa fé quando estamos sós.
Leitura:
a.
b.
c.
d.
Notas:
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Salmos 63:1-8, 119:11 e 139
Romanos 12:14-21
Filipenses 4:4-9
Hebreus 12:14, Tiago 1:19-22

Tema: Resistência
4. O que podemos aprender nos tempos de isolamento Cristão?
É possível sentirmo-nos sós e abandonados por Deus quando estamos destacados. Olha
para o encorajamento que Deus nos dá para viver em tais circunstâncias.
Leitura:
a. João 16:1-4, 13-15
b. Romanos 8:26-39, 12:1-2
c. Hebreus 10:32-39, 12:1-12
Notas:
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Tema: Resistência
5. Poderemos esperar crescer em tempos de dificuldade e isolamento?
Se tiveres tempo, considera também I Samuel 18-30, as respostas do Rei David a um
militar que muitas vezes se sentiu sozinho, isolado e sob pressão.
Leitura:
a. Provérbios 2:1-10, 3:11-12
b. Hebreus 12:7-12, Tiago 1:2-4
Notas:
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Tema: Resistência
O se nós falhar-mos ou cair-mos?
Mante-te conversando com Deus depois de leres estes versículos, se tu necessitares.
Leitura:
a. Salmos 51, I João 1:9
b. Almos 103 e 130
Notas:
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Tema: Resistência
7. Aconselhamento para a adversidade isolamento e sofrimento.
Não há nenhuma evidência aqui que Timóteo estava sendo perseguido naquele tempo
do mesmo modo que Paulo. II Timóteo foi provavelmente a ultima carta de Paulo na
prisão para alguém e é a sua “Última Vontade e Testamento”, cheia de piedosos avisos
para que se viva uma vida Cristã em momentos turbulentos.
Leitura:
a. II Timóteo 1:2
b. II Timóteo 1:3-8,2:1-2, 3:10-15
c. II Timóteo 2:1-13, 22-26
Notas:

Resposta Pessoal:
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Sumário das respostas pessoais – Parte Dois
Módulo 1: Prioridades

Módulo 2: Partilhar Fé

Módulo 3: Igreja ou Companheirismo?

Módulo 4: Vida

Módulo 5: Resistência

Pg. 73

PROGRESSO DO ESTUDO
PARTE UM

Completado
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--------------------
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--------------------
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NOTAS
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NOTAS
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NOTAS
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Por favor apresenta e discute alguma sugestão ou crítica para o desenvolvimento
deste curso com o teu professor e envia-a para o e-mail: headoffice@m-m-i.org.uk
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