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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. Qualquer pergunta que não dê 
espaço suficiente para escrever a sua resposta pode ser completada numa 
folha à parte. 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 60). 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. 
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O Exame 
 
     Poderá encontrar os Exames nas folhas à parte incluídas com o livro de 
estudo. Quando acabar de estudar as Lições 1-5, responda às perguntas do 
Exame das Lições 1-5. Quando acabar de estudar as Lições 6-9, responda 
às perguntas do Exame das Lições 6-9. 
     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. 
 
A Autora 
 
     Marian Brandt é licenciada pela North Central Bible College, 
Minneapolis, Minnesota (EUA). Durante vários anos escreveu literatura 
para a Escola Dominical para o Conselho Geral das Assembleias de Deus 
em Springfield, Missouri (EUA). Também dirigiu vários seminários sobre 
escolas dominicais. A Sr.ª Brandt é esposa do Reverendo Robert L. Brandt, 
autor do curso Dons Espirituais. 
 
Uma Palavra do Autor deste Guia de Estudo 
 
     Quando aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, tornou-se parte da Sua 
Igreja – o povo que Ele chamou para ser d’Ele mesmo. Querer saber qual o 
plano de Deus para a sua Igreja? Quer saber qual a sua parte neste plano? 
Como é que Deus vai prepará-lo para O servir na Igreja? 
     Quero ajudá-lo a encontrar as respostas para estas perguntas. Quero 
estudar consigo o que a Bíblia diz a respeito do plano de Deus para a Sua 
Igreja. Quero ajudá-lo a descobrir quais os dons de ministério que existem. 
Quero ajudá-lo a descobrir como pode tornar-se um obreiro do Senhor. 
     Este estudo ensina como Deus organizou a Igreja segundo o Seu 
propósito. Ele explica por que existem diferentes tipos de obreiros na Igreja 
e descreve como deve ser o obreiro cristão. Neste texto encontram-se 
também algumas sugestões práticas que podem ajudá-lo a descobrir e 
desenvolver os seus dons. Ajudá-lo-á a saber como trabalhar com os líderes 
na sua igreja e como ministrar àqueles em seu redor. 
     Agora está pronto para começar a primeira lição. Que Deus o abençoe 
nos seus estudos! 

 
 
 
 




