
CONHECER    CRESCER    COMPARTILHAR 
 

INTRODUÇÃO 
 

Essa série de estudos surgiu do desejo de motivar mulheres cristãs para que honrem a Deus e O façam conhecido ao 

seu redor por meio de uma vida em transformação progressiva, fundamentada na suficiência de Cristo e Sua Palavra 

para o viver diário.  Ela é uma ferramenta para o estudo pessoal e para o discipulado.  
 

Cada lição está dividida em três partes: CONHECER, CRESCER e COMPARTILHAR. 
 

• CONHECER a Deus e Sua Palavra – O relacionamento pessoal com Deus é o ponto de partida. O estudo da Sua 
Palavra proporciona o crescimento no relacionamento íntimo com Ele e dá as diretrizes para o percurso. Precisamos 
também de lentes bíblicas nítidas para avaliar as ideias da nossa cultura e ter discernimento para lidar com os 
problemas atuais como estresse, anorexia ou bullying.  
 

• CRESCER à semelhança de Cristo – Não basta conhecer. É preciso crescer.  O crescimento cristão, que se estende 
ao longo de toda a vida, é evidenciado pela habilidade de relacionar as verdades bíblicas com a vida diária e lidar 
com as responsabilidades, os relacionamentos interpessoais e também as pressões do cotidiano.  
 

• COMPARTILHAR para edificação mútua – Vidas em transformação são instrumentos para encorajar o crescimento 
em outras vidas no contexto da mutualidade cristã. Elas são modelos de progressão, não ainda de perfeição. À medida 
que amadurecemos, crescemos também no amor e na habilidade para aproveitar com sabedoria as oportunidades de 
investir em outras vidas. 
 

A série 
A série está dividida em quatro volumes: 
 

1.  Deus e minha história de vida 
TRANSFORMAÇÃO PASSO A PASSO    TRANSFORMAÇÃO PELA PALAVRA DE DEUS    TRANSFORMAÇÃO DE DENTRO 

PARA FORA    TRANSFORMAÇÃO EVIDENTE   O GRANDE QUADRO: PRESENTE, PASSADO, FUTURO   CONSCIÊNCIA 

SADIA E LIMPA    PERDÃO   PERSPECTIVA BÍBLICA DE MIM MESMA 
 

2.  Deus e minhas responsabilidades 
APARÊNCIA PESSOAL: BELEZA E TRAJE   CUIDADO DO CORPO: ALIMENTAÇÃO, SONO E EXERCÍCIO    CUIDADO DO 

CORPO: A TPM   PUREZA SEXUAL, TECNOLOGIA, MÍDIA E INTERNET    DISCIPLINA PESSOAL E USO DO TEMPO   

TRABALHO: O USO DE TALENTOS E DONS   FINANÇAS E BENS MATERIAIS 
 

3.  Deus e minhas lutas 
HÁBITOS QUE DOMINAM   DECISÕES E A VONTADE DE DEUS   ANSIEDADE   MEDO   IRA   DEPRESSÃO   

ESTRESSE   COMUNICAÇÃO 
 

4.  Deus e meus relacionamentos 
SOLIDÃO   AMIZADES   RELACIONAMENTOS NA FAMÍLIA    À ESPERA DO CASAMENTO    RELACIONAMENTO COM 

AS AUTORIDADES   DAR E RECEBER CRÍTICAS   SOLUÇÃO DE CONFLITOS    DISCÍPULAS E DISCIPULADORAS 
 

Em cada lição 
Todos os volumes contêm ensino bíblico aliado a atividades. As lições estão divididas da seguinte forma:  
 

• Esboço bíblico: o ensino é apresentado em forma de esboço, destacando os pontos principais e dando as bases 

bíblicas. 
 

• O que dizer sobre: destaca um assunto da atualidade a cada lição, relacionando-o ao ensino bíblico. Os problemas 

atuais não são encontrados na Bíblia pela nomenclatura usada em nossa cultura, mas nem por isso deixam de ser 

“dissecados” e tratados pela sabedoria bíblica. 
 

• Guia de Estudo e Aplicação: atividades que podem ser completadas individualmente ou em grupo: 

(1) Conhecer a Deus e Sua Palavra – estudos bíblicos devocionais, com aplicação prática, incluindo um 

lembrete dos atributos de Deus e de Sua presença ativa nos aspectos práticos da vida, e histórias de vida de 

mulheres da Bíblia. 

(2) Crescer no dia a dia – exercícios que auxiliam no processo de contrastar os princípios bíblicos aprendidos 

com o estilo de vida praticado até então, e encontrar meios criativos e mensuráveis de aplicar a Palavra de 

Deus. 

(3) Compartilhar com amigas − lembretes e sugestões práticas para compartilhar entre amigas e no 

ministério. 
 

• Chave bíblica − um conjunto de versículos relacionados ao assunto para consulta e memorização. 
 

• Recursos − indicação de livros selecionados.   



Sugestões para o uso 
As lições podem ser usadas em diferentes contextos culturais e para diferentes faixas etárias. Cada leitora, ou grupo 

de estudo, deve enriquecer a lição com ilustrações que a relacionem à sua realidade. Dependendo da disponibilidade 

de tempo, cada lição não precisa corresponder necessariamente a uma semana de estudo, mas pode ser dividida em 

duas ou mais semanas para melhor aproveitamento.   
 

Embora cada volume desenvolva um tema central e possa ser estudado como uma unidade em si, para o melhor 

aproveitamento, sugerimos que a ordem dos volumes seja seguida conforme apresentada na série. As várias áreas da 

vida não são estanques. Ao longo do percurso, uma lição pode retomar algum dos assuntos já tratados nos volumes 

anteriores, mas para trabalhá-lo sob um ângulo diferente e aprofundá-lo. 
 

NO ESTUDO INDIVIDUAL 

Cada leitora pode conduzir o seu estudo da forma que lhe parecer mais proveitosa. Sugerimos que você estude o 

Esboço Bíblico cuidadosamente, com sua Bíblia em mãos, certificando-se de entender o ensino bíblico para depois 

poder aplicá-lo corretamente. Se desejar um maior aprofundamento nos textos bíblicos, recorra a comentários e 

dicionários bíblico. Uma vez completado o estudo bíblico, leia O Que Dizer Sobre e procure associar o assunto à sua 

vivência – talvez alguém ao seu redor, ou você mesma, esteja lidando com o problema ali descrito. 
 

É hora de aplicar: passe ao Guia de Estudo e Aplicação. Para maior proveito, as devocionais Conhecer a Deus e Sua 

Palavra podem ser feitas uma por dia. O exercício Crescer no dia a dia deve ser feito conforme as instruções dadas 

em cada unidade. Se tiver oportunidade, junte um pequeno grupo de amigas, compartilhe o que você está aprendendo 

na palavra de Deus e use a dinâmica de Compartilhar com Amigas.  
 

Você pode aproveitar a Chave Bíblica para memorizar versículos e também para se aprofundar no assunto.  
 

NO DISCIPULADO 

O livro pode ser usado tanto para discipulado individual quanto em grupo. No discipulado individual, o ritmo de 

estudo dependerá da disponibilidade de tempo da discipuladora e da discípula para marcarem encontros e para o 

estudo entre um encontro em outro. Quanto ao discipulado em pequenos grupos de mulheres, a experiência de 

estudar a Bíblia junto com outras pode ser especialmente proveitosa para incentivar a compreensão correta e a 

aplicação das Escrituras, a oração e a construção de relacionamentos. O livro pode ser usado também em salas de 

aula no contexto da educação teológica e em escolas dominicais. 
 

Sugestões básicas para formar um grupo de discipulado 
Número e escolha de participantes – Pequenos grupos de até dez mulheres proporcionam um ambiente no qual 

elas se sentem mais confortáveis para participar e compartilhar. O grupo pode reunir mulheres da mesma faixa 

etária e com aspectos da vida diária em comum – por exemplo, esposas e mães, profissionais, adultas solteiras, pré-

universitárias, universitárias – ou pode reunir mulheres de diferentes idades, com diferentes experiências de vida, 

que encontram em comum o desejo de estudar a Bíblia e crescer na mutualidade cristã. O grupo de estudo também 

pode ser oportunidade para mulheres mais maduras investirem nas mais jovens. Escolha o que melhor se adapta ao 

seu caso e não esqueça de envolver e ouvir a liderança da sua igreja sobre a formação e a atividade do grupo. 
 

O material pode ser usado também para aulas no contexto de um programa de preparo de discipuladoras ou em uma 

escola de educação teológica. O Esboço Bíblico pode ser a base da aula e o Guia de Estudo e Aplicação pode ser 

usado como tarefa.  
 

Número e frequência dos encontros. A situação ideal é que o grupo se reúna semanalmente ou quinzenalmente e 

estude a série completa de quatro volumes no intervalo de um ou dois anos. Cada lição traz conteúdo suficiente 

para no mínimo 120 minutos de estudo, e pode ser dividida em dois ou três encontros de acordo com a 

disponibilidade de tempo das participantes. O grupo pode também se reunir uma vez ao mês, mas nesta situação 

recomenda-se que a duração do encontro seja maior e cubra uma lição completa. Considere ter um encontro inicial 

de explicação e um encontro final de confraternização. Planeje alguns encontros de revisão e pense em aumentar o 

número de encontros para uma lição ou outra, quando houver maior interesse ou dúvidas em determinado assunto. 
 

Possibilidades de duração do estudo 
 

Frequência dos 

encontros 

Duração do 

encontro 

Extensão dos encontros 

para cada volume da série 

Volumes da série 

cobertos em um ano 

Duração total 

do currículo 

Semanal 60/75 min. 1 semestre 2 livros 2 anos 

Semanal 120/150 min.  2 a 3 meses 4 livros  

Esta situação é ideal para 

um curso intensivo 

1 ano 

Quinzenal 60/75 min. 1 ano 1 livro 4 anos 

Quinzenal  120/150 min. 1 semestre 2 livros 2 anos 

Mensal 120/150 min. 1 ano 1 livro 4 anos 



Definição de expectativas e objetivos. Defina os objetivos a serem alcançados pelo grupo e as expectativas quanto 

à participação das mulheres. Para o bom aproveitamento, é importante que cada participante seja fiel no completar 

as tarefas de aplicação entre os encontros, além de assumir o compromisso de estar presente nas reuniões.  
 

Confidencialidade. Ao convidar as participantes, deixe claro que se trata de um grupo de estudo da Palavra de 

Deus. As mulheres precisam saber que podem falar sem medo de serem criticadas ou ridicularizadas, e precisam 

ter a confiança de que as observações pessoais e aplicações que elas compartilharem ficarão apenas entre o grupo. 

Deixe claro que quaisquer questões ou ilustrações que envolvam pessoas que não estão presentes no grupo não 

devem ser compartilhadas. Fujam de fofocas! 
 

Questões de logística. Lembre-se de planejar questões como a escolha de um local apropriado, a escolha do melhor 

dia da semana e horário, um programa paralelo para crianças quando houver mães no grupo, e outros detalhes que 

permitam o bom andamento do programa. Verifique também a questão de aquisição do material: é importante que 

cada participante tenha o seu livro para acompanhar os estudos, fazer anotações e tarefas. 
 

O preparo para ser a facilitadora do grupo 
Embora o papel da facilitadora seja importante para o crescimento espiritual e encorajamento das integrantes do 

grupo, você não necessita de um treinamento bíblico-teológico formal para conduzir um grupo de estudo. É 

indispensável que você seja uma mulher crente no Senhor Jesus Cristo, que cultive o relacionamento com o Senhor 

e ande em obediência a Ele, desejosa de conhecê-lO cada vez mais. Lembre-se de que você conduzirá o grupo 

buscando a orientação de Deus e dependente da Sua capacitação e graça. Ao mesmo tempo, você fará tudo quanto 

estiver ao seu alcance no estudo da Bíblia e no amor às mulheres que Deus reunirá no se grupo.  Não que por nós 

mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós; pelo contrário, a nossa sufi ciência vem 

de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do espírito (2Co 3.5,6). 
 

É importante que você faça uma leitura inicial do livro, não profunda, mas atenciosa o suficiente para conhecer o 

material em linhas gerais e para identificar o rumo do estudo. Na semana que antecede cada encontro, você voltará 

à unidade em questão para um estudo mais profundo.  
 

Sugerimos que você escolha uma mulher para estar ao seu lado – uma “facilitadora em treinamento”. É 

oportunidade para um investimento mais direto nessa pessoa e, ao mesmo tempo, ela pode ajudar em detalhes de 

logística e mesmo substituí-la quando for necessário. 
 

O preparo entre os encontros 
Oração. Não permita que o planejamento e o preparo do encontro ocupem tanto o seu tempo, que a oração fique 

esquecida. Ore pelas mulheres que participarão do encontro. Ore que Deus prepare cada coração, que elas possam 

fazer o estudo prévio durante a semana, que possam aplicar as verdades bíblicas. 
 

Estudo. Estude a lição com antecedência. Peça que Deus a ajude a entender o ensino bíblico e aplicá-lo em sua 

vida. Siga as instruções dadas para o ESTUDO INDIVIDUAL. Procure ilustrações adequadas ao grupo para facilitar o 

entendimento e aplicação da verdade bíblica no dia a dia. Pense em perguntas objetivas que você pode fazer e em 

aplicações práticas para sugerir, embora você deva incentivar as participantes a encontrar suas próprias aplicações.  

 Em quais aspectos você já estava aplicando em sua vida o conteúdo deste estudo? 

 Qual a mudança prática que você começará imediatamente a buscar como resultado deste estudo? 

 O que você aprendeu sobre Deus e que diferença isso fará no seu dia a dia? 

 Qual o texto bíblico que mais se destacou para você e como irá aplicá-lo no dia a dia? 

Estes são somente exemplos. Existem dezenas de perguntas que você pode estar pronta para fazer! 
 

Encorajamento e acompanhamento das participantes. Mantenha a comunicação com as mulheres entre um 

encontro e outro incentivando o estudo e a aplicação da lição. Escolha o meio mais adequado ao seu contexto – 

telefone, mensagens, e-mail, mídia social – e envie lembretes. Se for possível, dedique tempo para uma conversa 

mais extensa, pessoal ou ao telefone, com mulheres diferentes a cada semana. Se você sabe que alguma delas está 

passando por dificuldades, entre em contato para acompanhá-la. Mostre-se confiável, mantendo a informação 

confidencial – sempre que for necessário, procure a ajuda do seu pastor, mas nunca espalhe fofocas. 
 

Logística. Delegue as tarefas de acordo com a disponibilidade e habilidade de cada participante. Se o encontro for 

na residência de alguma das participantes, ou se alguma delas ficou responsável por detalhes como alimentação ou 

cuidado de crianças, verifique no dia anterior se tudo está de acordo com o planejado.   
 

Como conduzir os encontros 
Desenvolvimento.  

Sugerimos que o grupo estude o Esboço Bíblico ponto por ponto, lendo os textos bíblico. Peça para diferentes pessoas 

lerem os pontos e os respectivos versículos. Como facilitadora, você deve conduzir o estudo de forma a manter o 

foco sobre o tema da unidade. Ao mesmo tempo, precisa fazer perguntas para verificar se todas estão compreendendo 



o ensino e para incentivar uma discussão animada sobre as aplicações práticas de cada ponto do esboço. Não faça 

aplicações apenas no final do encontro. Ajude o grupo a ver que cada ponto do esboço é relevante para o dia a dia. 
 

Faça perguntas e estimule várias respostas, mas verifique que todas reflitam uma interpretação correta das Escrituras. 

Nunca deixe passar uma resposta que não esteja de acordo com aquilo que a Bíblia diz. Neste caso, com sensibilidade, 

conduza o grupo a ver o que a Bíblia ensina. É muito importante que todas estejam com a Bíblia em mãos. 
 

Encoraje a participação de todas, mas dê liberdade a cada uma para participar ou não. Não exija que alguém responda 

ou compartilhe. Seja sábia para discernir aqueles momentos nos quais é preciso cortar a discussão ou uma mulher 

que esteja dominando a conversa: "Aprecio sua contribuição no compartilhar, mas precisamos prosseguir na lição. 

Podemos conversar mais sobre esse assunto depois que nosso encontro terminar”.  
 

Você não precisa ter todas as respostas prontas – há ocasiões em que poderá pesquisar e responder na semana 

seguinte. Diga "Eu não sei", em vez de fingir que sabe a resposta, e busque ajuda durante a semana com seu pastor 

ou em recursos para o estudo bíblico.  
 

Uma vez completado o Esboço, passe para O Que Dizer Sobre... e procure associar o assunto à vivência do grupo. 
 

O Guia de Estudo e Aplicação deve ser usado pelas participantes no intervalo entre os encontros. Separe algum tempo 

no encontro seguinte para que elas possam compartilhar as descobertas e aplicações do estudo individual.  
 

A dinâmica de Compartilhar com Amigas pode ser usada no final de um encontro ou no início do encontro seguinte, 

como recordação e despertamento para entrar no novo tema.  
 

No início do encontro, orem pelo estudo do dia. Durante o estudo, seja sensível para interromper e orar por alguma 

situação que for mencionada quando você perceber que o Espírito Santo está movendo a isso. No final, podem orar 

umas pelas outras e trocar pedidos de oração para o intervalo entre os encontros. 
 

A fonte de autoridade: as Escrituras. Reforce sempre a importância de dirigirmos a vida pela Palavra de Deus: 

“Vamos procurar na Bíblia para ver o que Deus tem a nos dizer sobre isso”. Incentive as mulheres a olhar para a 

Bíblia e não para você ou outras mulheres em busca de respostas. Embora haja oportunidade para discussão e muita 

troca de ideias nos encontros, a única fonte de autoridade é a Palavra de Deus.  

 

Boa leitura e um tempo proveitoso de estudo! 

Que o Senhor use esse material para o seu crescimento na vida cristã.  

 


