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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 77). 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. 
 
Acerca da Autora 
 
     A Drª Marjorie Stewart, D.Litt. é professora eméritas da Northwest 
College, Kirkland, Washington (EUA). Em conjunto com o marido, 
participou activamente no ministério pastoral e no desenvolvimento de 
estudos bíblicos. É autora do livro “As mulheres na evangelização do 
bairro” (Springfield. Missouri: Gospel Publishing House). Também tem 
participado em diferentes países, no ensino e organização de simpósios e 
seminários para professores, escritores e grupos femininos. 
 
Uma Palavra da Autora do Seu Guia de Estudo 
 
     A minha amiga Regina frequentava o estudo bíblico na nossa casa, e 
estava a aprender avidamente acerca de Deus e da Sua Palavra. Muito 
entusiasmada com as lições aprendidas, Regina passou a ensinar também os 
seus sete filhos. Todos se tornaram crentes em Jesus! Então Regina 
convidou as crianças da sua vizinhança para uma aula semanal na casa dela. 
Ela mesma lhes ensinava acerca de Jesus, e muitas dessas crianças 
converteram-se a Ele e aprenderam a amá-Lo profundamente. Foi um 
processo ideal: após ser ensinada, Regina começou a ensinar outros. 
     Assim funciona o ensino cristão. É como atirar uma pequena pedra 
numa poça de água; produzem-se pequenas ondas que se alongam até às 
suas margens. Se ensinarmos uma pessoa, e ela ensinar outras, o resultado é 
uma influência cada vez maior que se estende ao mundo à nossa volta. 
     Peço a Deus que esta matéria o possa ajudar a compreender como pode 
iniciar e desenvolver o ministério de ensino. Se obedecer ao mandamento 
divino de ensinar os outros, muitas vidas serão transformadas. E as pessoas 
que ensinar irão, também, estender a influência cristã por este mundo fora. 
 
 
 




