
Por que Estudar e Aplicar la Bíblia? 

 Você quer se tornar discípulo de Jesus? 
 Você quer entender o plano de Deus? 

 Você quer uma família forte de Deus? 

 Você quer que sua família faça uma diferen-
ça eterna no reino de Deus? 

 Você quer uma família forte de Deus? 
 Você está pronto para levar 20 minutos to-

dos os dias como uma família lendo, memo-
rizando, conversando e colocando em práti-
ca a palavra de Deus? 

¿O que é um ED? Processo do Grupo   LIÇÕES: 
 Para estudos diários, cobrir 3-7 versos bíblicos 

 Para estudos semanais max 10-15, para cada reunião. 

 SÉRIE DE INTRODUÇÃO:  

Mateus 23: 1-11 A palavra de Deus nos ensina  

Deuteronômio 6: 1-15 Chamados a viver e proclamar  

João 14: 9-27 Obediência traz a presença de Deus 

 DESCOBRINDO A SÉRIE DE DEUS:  

Gênesis 1: 1-25 Deus Cria o Mundo  

Gênesis 2 : 4-24 Deus Cria o Homem e a Mulher  

Gênesis 3: 1-13 O Homem ea Mulher Comem o Fruto 

Gênesis 3: 14-24 As Maldições de Deus  

Gênesis 6: 5-22 Deus Sofre com Sua Criação  

Gênesis 7: 1-22 Deus Salva a Família de Noé  

Gênesis 8: 13-22 Aliança de Deus com Noé  

Gênesis 9: 1-19 Aliança de Deus com Noé  

Gênesis 12: 1-8; 15: 1-6; 17: 1-7 Aliança de Deus com 

Abraão  

Gênesis 22: 1-19 Abraão Dá Seu filho como Oferenda  

Êxodo 12: 1-28 Deus Poupa a Seu Povo  

Êxodo 20: 1-21 As Ordens de Deus  

Levítico 4: 1-35 A Oferta pelo Pecado 

Isaías 53 Servo Justo de Deus  

Lucas 1: 26-38; 2: 1-20 Jesus nasce 

Mateus 3; João 1: 29–34 Jesus é batizado  

Mateus 4: 1-11 Jesus é testado  

João 3: 1-21 Jesus e o líder religioso  

João 4: 1-26, 39-42 Jesus e a mulher samaritana  

Lucas 5: 17-26 Jesus e o homem paralítico  

Marcos 4: 35-41 Jesus acalma a tempestade  

Marcos 5: 1-20 Jesus e o demoníaco.  

João 11: 1-44 Jesus levanta Lázaro  

Mateus 26: 26-30 Última Ceia  

João 18: 1-19: 16 Traição de Jesus  

Lucas 23: 32-56 Jesus é crucificado  

Lucas 24: 1-35 Jesus vence a morte  

Como o seu tempo deve ser gasto com os membros 

da família durante o estudo?  

PERGUNTAS DE ABERTURA - fortaleça a família  

• O que você está agradecido a Deus no dia de hoje?  

• Que desafios você teve no dia de hoje? 

• Veja se consegue encontrar uma resposta na passagem 

da Bíblia 

PERGUNTAS DE REVISÃO - compartilhe suas 

experiências 

• Com quem você compartilhou a última passagem? 

• Você aplicou o que aprendeu desde o nosso último 

encontro? 

• Como Deus falou com você hoje? 

• O que mais podemos fazer para ajudar alguém?  

Estudo da Descoberta: Leia, releia, recontar, detalhes 

Leia e aprenda a contar a passagem das escrituras para 

outras pessoas. Veja os passos 7 e 8 das Diretrizes 

do Grupo no verso desta pasta.  

Discuta a passagem - Veja os passos 3 e 9  

• O que acontece nesta passagem das escrituras?  

• O que descobrimos sobre Deus a partir disso? 

• O que descobrimos sobre pessoas nesta passagem?  

APLICAÇÃO: - “Eu Farei Declarações” 

 Agora que descobrimos verdades da Palavra de Deus, 

lembre-se dos estudos anteriores e identifique que 

diferença isso faz em cada uma de nossas vidas e 

como vemos Jesus na passagem.  

• Se essa passagem das escrituras é verdadeira, como 

isso muda a maneira como vemos a Deus?  

• Se é verdade, como isso muda a forma de como 

tratamos os outros? 

• Se é verdade, como isso muda o que fazemos?  

• Você encontrou uma resposta para o seu desafio? 

 Eu mudarei minha vida diária para refletir a realidade 

que aprendi nesse estudo. (“Eu irei ...” - pelo menos 

uma coisa por semana - veja os passos 10 e 13.)  

PERGUNTAS FINAIS - Alcançando a outros:  

Veja os passos 11, 12 e 13 no verso desta pasta.  

• Você tem dúvidas sobre essa passagem? 

• Com quem você compartilhará essa história, quando e 

como?  - (Faça essa tarefa semanalmente) 

• Você conhece alguém que precise de ajuda? 

O que podemos fazer para ajudá-los? 

O “Estudo de Descoberta” familiar Incluem-se todos os 

adultos e crianças de uma família que podem ouvir e 

falar. 

 • Encontram-se com frequência para descobrir a Deus 

 • Leia, discuta, aprenda a contar e aplique o que eles 

aprendem em suas vidas 

 • Estejam comprometidos em ajudar e encorajar uns aos 

outros 

 • Estejam comprometidos em ajudar e alcançar outras 

pessoas fora de sua família 

Um Discípulo do Primeiro Século se esforçaria para: 

• Obedeça a todos os mandamentos de Jesus.  

• Comprometa-se com a memória de todos os 

ensinamentos de Jesus. 

• Conhecer toda a Bíblia e a compreensão de 

Jesus sobre isso. Imite a Jesus em tudo 

(ações, pensamentos, etc.)  

• Faça discípulos segundo o modelo de Jesus - 

Nós ajudamos - Nós trazemos e Jesus (palavra 

de Deus) e Espírito Santo são os discipuladores.  

(Usado com permissão do Dr. Ed Gross) 

Recursos de treinamento em vídeo:  
1.  Introducao (8 min.): https://
www.youtube.com/watch?v=s-IUraCyByU  
2.  Processo de Grupo  (esp-8 min.): https://
www.youtube.com/watch?v=ZELdzznkvVw 
3.  Processo de Estudo (esp-5 min.): https://
www.youtube.com/watch?v=ZELdzznkvVw 
4.  A Grande comissão (esp-5 min.): https://
www.youtube.com/watch?v=qKp5Cj-rTcg 

Você tem alguma crença espiritual? 
Você acredita no céu ou no inferno? 
Quando você morre, para onde você acha que 
isso vai? 
Por que você acha que ele vai lá? 
Se Deus perguntou: "Por que eu deveria deixá-
lo entrar?" O que você responderia? 
Gostaria de aprender mais sobre Deus e essas 
coisas 

https://www.youtube.com/watch?v=s-IUraCyByU
https://www.youtube.com/watch?v=s-IUraCyByU


Diretrizes do Grupo  

1. Encontrem-se em um lugar onde todos possam 

ficar confortáveis (por exemplo, ao redor da mesa 

da sala de jantar).  

2. Uma pessoa somente preparará (Quais são as 

principais descobertas?)  

Ele ou ela  dirigirá o estudo.  

3. Os participantes são obrigados a limitar suas 

observações à passagem biblica.  

• Isso mantém todos iguais, ou seja, não há 

"especialistas" no grupo e no assunto 

• O conhecimento de todos os membros do grupo 

crescerá de uma forma conjunta e bonita. 

• Todos ficarão confidentes para compartilhar uns 

com os outros 

• Evitar que doutrinas estranhas sejam 

introduzidas no estudo  

• Permita que o grupo termine em tempo 

adequado. 

• Pergunta de desafio: "Aonde esta a dizer isso 

nesta passagem?"  

4. Estude 3 a 7 versos por sessão. Quando você 

tiver coberto toda a passagem, leve um tempo de 

estudo para revisar tudo. 

5. Os estudos em família devem levar de 15 a 30 

minutos todos os dias - tudo é feito "oralmente" - 

sem escrever durante o estudo em família. 

6. Estudos de forma escrita devem acontecer antes 

dos estudos em família. Dê tarefas por escrito para 

aqueles que são capazes de escrever.  

7. Durante o tempo de estudo da família, peça a 

alguém que leia os versículos pelo menos duas 

vezes. A segunda vez que uma pessoa lê enquanto 

os outros apenas ouvem.  

(Continuación:) 

8. Em seguida, faça uma revisão entre todos, 
tentando dizer a passagem de cada pessoa com 
suas próprias palavras, cobrindo todos os pontos 
principais, e o o grupo deverá adicionar as partes 

que que estão a faltar.  

O objetivo é aprender juntos e poder compartilhar 
essa passagem com alguém de fora da família.  

9. Discuta a passagem e o que cada pessoa aprende 

sobre Deus e a humanidade.  

10. As declarações de requerimentos devem ser 

mensuráveis em 24 a 48 horas. (O Facilitador 

registra isso.)  

11. Ore como uma família para que alguém com 

quem você compartilhe queira iniciar um estudo 

em sua família.  

12. Se alguém de outra família quiser aprender 

sobre Deus, ajude-o a estudar em sua casa. Treine 

e encoraje-os, mas não o leve.  

13. Incentive as pessoas a aplicar o que 
descobriram e a compartilhar com outras pessoas.  

- Mantenha este padrão, mesmo com avarias 
ocasionais. Lembre-se: estabeleça todo esse 
processo desde o começo. Quando um grupo 

começa, é difícil fazer uma mudança. 

* Como fazer um estudo da 
descoberta da Bíblia: 

*  Consulte numero 6. das Diretrizes de grupo 

na parte traseira deste folheto. 
• Usando um caderno, abra e dobre cada folha 

para criar quatro (ou três) colunas.  

• Em cada uma das quatro (ou três) 

colunas em sequência: 
 Pasaje:  Escriba la pasaje como está es-

crito.  

 En Mis Palabras:  Escriba el versículo con 
sus propias palabras. 

 Aplicación:  Escriba lo que va a hacer 
para aplicar el versículo a su vida.   “Voy 
a . . .” 

 Descubrimiento:  Escriba lo que aprende 
acerca de Dios y de la humanidad.   
Luego escriba con quien lo compartirá, 
cuando y como. 

ESCRITURAS FUNDAMENTAIS:  

(Mt 28: 16-20; Mt 9: 35-10: 16; Mt 16: 13-21; Lc 10: 1-12) 

(Veja dentro da lista as escrituras de estudo em grupo) 

Liderando um grupo de descoberta de famílias 

Here are some of the basic rules for the Dis-

Você pode encontrar mais Estudos de sobre este tema  

em https://worldmissionsevangelism.com/resources/

#discover (existem 6 níveis que se movem de 

"Descobrindo Deus", para "Obediência", depois 

"Plantadores de Igreja" e "Líderes Emergentes"). 

Este Guia de Estudo de Descobertas diárias é projetado 

para famílias cristãs que querem dar o proximo passo de se 

tornarem discípulos de Jesus. 

Existem outros guias para uso de pessoas de outras origens 

que querem descobrir Deus. Por favor contacte: 

JamesALilly3@gmail.com para informação.  

Formato del Estudio 

Primera  
Página 

Segunda  
Página  

Passagem 
da Biblia 

Passagem 
com suas 
própias 
palavras 

Aplicação:  
Eu vou...  
Nos 
vamos... 
Eu vou 
contar  
* Ver 
Diretrizes 
do Grupo 
10  

Nossa 
descoberta
: sobre 
Deus; e 
homem; A 
quem direi, 
quando e 
como?  

https://worldmissionsevangelism.com/resources/#discover
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