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PRIMEIRO, VAMOS CONVERSAR
O Seu guia de Estudo
Antes de iniciarmos este estudo, vamos proceder a algumas explicações. O curso em si
próprio é o instrutor. Fornece uma informação e logo em seguida faz uma pergunta a respeito
do que foi lido. Leva o aluno a estudar a lição, passo a passo.
O curso contém os exercícios a serem feitos (Para Fazer). Procure a resposta (ou
respostas) ou a conclusão da frase da forma mais correcta e circule a letra da sua escolha ou
faça conforme o tipo de pergunta e as instruções dadas. Há algumas questões em que o aluno
é solicitado a fazer outro tipo de exercício além de responder às perguntas. Faça-os também
pois ajudam a fixar bem a lição estudada. Quando há uma referência bíblica não citada no
texto, deve encontrá-la e ler também. No fim de cada lição, deve rever os objectivos para ver se é
capaz de cumprir o que ali lhe é sugerido.

Já que o curso é o próprio instrutor, também informa se as respostas dadas estão certas ou
erradas. Confira as suas respostas com as da secção Verifique as Suas Respostas (página 40).
Não veja as respostas enquanto não responder às perguntas. Depois de terminar confira as
suas respostas com as da lição. Se está a estudar no material de outra pessoa ou se pretende
passá-lo para outra pessoa, escreva as respostas em folhas separadas.
As perguntas aparecem no meio das lições e não apenas no final. O facto das perguntas
aparecerem na própria lição e de responder imediato:
• Evita que a mente divague.
• Faz uma avaliação da sua compreensão sobre o que acabou de ler.
• Fixa na memória os pontos principais de cada lição.
Este curso é sobre si e a sua vida espiritual. Pode vir a ser uma grande bênção para a sua
vida, pois já o tem sido para milhares de outras pessoas que o estudaram. Mas só tirará
proveito espiritual do que ler aqui se o aplicar. Portanto, tudo o que aprender deve ser posto
em prática imediatamente.

O Exame
Poderá encontrar na última parte do curso os Exames (páginas 43, 45).
Quando acabar de estudar as Lições 1-4, responda às perguntas do Exame das Lições 1-4.
Quando acabar de estudar as Lições 5-8, responda às perguntas do Exame das Lições 5-8.
Siga as instruções dadas no seu Exame. Elas indicam qual o modo correcto de responder a
cada questão. Devolva ambos os Exames ao seu monitor do ICI, logo que os haja completado.
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A Autora
Judy Bartel, filha de Harry e Martha Bartel, missionários na América Latina, é também
missionária, tendo estado a trabalhar na Colômbia, desde 1971. É uma activa professora e
administradora em escolas bíblicas na Colômbia e tem trabalhado em programas infantis,
campanhas e apresentações na televisão.
A Autora é graduada em Educação Cristã pela Southeastern College de Lakeland, na
Flórida e em Ciências Sociais, pela Southern California College de Costa Mesa, na Califórnia.
Posteriormente, estudou Antropologia, na Universidade de San Diego e na Escola Superior
das Assembleias de Deus em Springfield, no Missouri.
Uma Palavra da Autora do Seu Guia de Estudo
Ao convidar Jesus a viver na sua vida, entrou na família de Deus, que já lhe havia
mostrado o Seu amor, enviando Jesus para morrer no seu lugar. Ora, Ele continua a
demonstrar o Seu amor respondendo às suas orações e satisfazendo as suas necessidades.
Em troca, respondeu aceitando a Sua oferta e agradecendo-Lhe pelas bênçãos recebidas.
Mas o seu coração está em busca de algo mais. Deseja expressar de um modo mais forte o seu
amor. Ao crescer na vida cristã, o seu desejo de adorar o Senhor cresce – e esse desejo precisa
de ser satisfeito.
Essa ansiedade não é num só sentido pois Deus também deseja ter essa comunhão e
companheirismo connosco. Ele aguarda que os Seus filhos Lhe correspondam. Ele deseja a
nossa adoração e nós, em troca, participaremos de um desenvolvimento e realização de
adoração e louvor que não encontraremos em nenhum outro lugar.
O nosso louvor abre avenidas de benefício e bênção que o Senhor quer que
experimentemos e compartilhemos com o próximo. Esta disciplina não só vai ajudar nas suas
devoções privadas mas também no seu compartilhar com outros. Um método moderno de
auto-ensino ajudá-lo-á a aprender facilmente os princípios e a pô-los em prática logo de
seguida.

Agora, prepare-se para começar a 1ª lição. Deus o abençoe durante toda esta disciplina.
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