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Ao receber este Guia de Jornada Cristã, está a receber da parte da
Sem Igual Rádio, material de carácter espiritual, o qual esperamos
que lhe sirva para crescimento espiritual.

Ao longo das várias semanas irá receber vários estudos bíblicos que
devem ser entregues semanalmente ao companheiro de Jornada.

Este Guia também serve de prévia preparação para o Baptismo
cristão realizado com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo, porém não conduz a essa obrigação, devendo o companheiro
de jornada manifestar esse desejo assim o sinta da parte de Deus.

O objectivo deste G J C é:
 Que cada um conheça Jesus como seu salvador pessoal;
 Saiba dar publicamente testemunho dessa fé salvadora;
 saiba defender as bases elementares da fé cristã;
 caso deseje receba o baptismo e se torne membro da igreja;
 assuma o seu lugar no funcionamento e no crescimento da Igreja, o

corpo de Cristo.

Em nome da Sem Igual Rádio

Pastor Vítor Maia
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Caro ouvinte
Seja bem vindo/a ao Guia de Jornada Cristã, da Sua Sem Igual
Rádio, emissora de web rádio de Portugal para todo o mundo, 100%
cristã.

Quem somos.
A SEM IGUAL RÁDIO, é uma web rádio com programação cristã que emite de
Portugal para todo o mundo 24 horas por dia.
São diversos os tipos de música com os quais pretendemos transmitir a
mensagem bíblica de salvação e amor de Deus para todos.
Cada ouvinte é um amigo que muito estimamos e a quem desejamos as mais
ricas bênçãos de Deus.
Temos como objectivo que todos os ouvintes cheguem a conhecer Jesus como
Senhor e Salvador pessoal, e que no crescimento da fé possam envolver-se
nesta obre mundial de levar mais longe a Palavra de Deus a todos os povos e
nações.
Assim sendo, também pode vir a tornar-se "obreiro" da Obra do Mestre ao
colaborar com a Sem Igual Rádio.
A Sem Igual Rádio, pode ser escutada em todo o mundo com internet em
www.semigualradio.com, também através da APP para Android.

O propósito é o testemunho bíblico da Salvação em Jesus Cristo.
Desejamos que Deus abençoe a sua vida e o seu crescimento
espiritual.
Ficamos ao dispor.
Email: gospel@semigualradio.com

PS. Caso encontre algum erro ortográfico, de construção de frases ou outro, por favor indique-nos isso. Obrigado.
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Passos úteis para o crescimento espiritual e para a realização deste
Guia de Jornada Cristã.
 Comece o dia com um tempo de Oração. Pelo menos um tempo de

gratidão a Deus por um novo dia.
 Siga as leituras Bíblicas propostas para o seu dia a dia. Lembre-se

que é antes de começarmos a viagem que nos abastecemos.
 Envolva-se em oração com outros elementos que também estejam

no mesmo processo de Jornada Cristã. Dois são mais fortes que um.
 Seja exigente consigo mesmo e não deixe para amanhã a

preparação de hoje.  Lembre-se que há um tempo para todo o
propósito.
 Trabalhe o seu testemunho de fé. Precisamos de saber dizer a

razão da nossa fé.
 Não falte nos encontros aos dias e horas combinados pelo grupo ou

individualmente. Precisamos sempre de ser bons mordomos; até do
tempo. (eventualmente derivado a grandes distâncias poderão existir
“encontros” via Skype – semigualradio - )
 Convide alguém para participar nesta Jornada. A chegada de

outros sempre nos motivam.
Sempre que precisar de alguma ajuda entre em contacto com o seu
Pastor companheiro de Jornada.
Nomes e contactos de outros companheiros:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Nas próximas 5 semanas iremos estudar um panorama bíblico com os
seguintes 5 temas e na 6ª semana trabalharemos o nosso
testemunho de Fé.

A Bíblia * Deus * O homem * Jesus Cristo * Vida eterna
- Testemunho pessoal 4
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Leituras Bíblicas para esta semana.
Tente encontrar o assunto principal da leitura

Dia

Passagem

Segunda

II Timóteo 3:16-17

Terça

Col. 1:9-20

Quarta

Josué 1:7-9

Assunto principal

I João 5:2-5
Quinta
Sexta

João 17:16-21

Sábado
Domingo
- cultoSábado, escolhe um texto e escreve a citação e o assunto.
Domingo, vê qual o assunto e o texto principal da mensagem.
Procura Orar e ler de manhã mesmo antes de sair de casa.
Assinala as alturas em que leste. M Manhã T Tarde N Noite
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A BÍBLIA ou a PALAVRA DE DEUS
Nesta 1ª lição vamos em resumo estudar a Bíblia e alguns dos seus mais
importantes factos.
A Bíblia é considerada um livro Sagrado porque é a Palavra de Deus.
A palavra Bíblia significa - colecção de livros.
Os 66 livros que a compõem estão separados em 2 grandes grupos.
São eles: Velho Testamento, que com 39 livros foi escrito antes do Senhor
Jesus Cristo ter vindo á terra; e o Novo Testamento que tem 27 livros e foi
escrito depois de Jesus ter vindo á terra.
O V. T. tem 4 grandes divisões conforme se ilustra a seguir:
LIVROS DA LEI -5- Génesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronómio.
LIVROS HISTORICOS -12- Josué, Juízes, Ruth, I Samuel, II Samuel, I
Reis, II Reis, I Crónicas, II Crónicas, Esdras, Neemias, Ester.
LIVROS POÉTICOS -5- Job, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares.
LIVROS PROFÉTICOS -17 - Isaías , Jeremias, Lamentações , Ezequiel,
Daniel, O sejas, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naun, Habacuc,
Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias.
Esta é uma forma prática de se dividir e conhecer os livros do Velho
Testamento (VT), mas por sua vez os livros proféticos, ainda se dividem em
5 Profetas Maiores, e 12 Profetas Menores.
Até aqui tem-se visto sobre o V.T., agora será a vez do NT ou Novo
Testamento, que também é dividido em 4 partes.
São elas: OS EVANGELHOS que narram a vida de Jesus.
Os ACTOS DOS APOSTOLOS que é único livro histórico do N. T.
As EPISTOLAS são cartas que os apóstolos escreveram às Igrejas.
E por fim temos o APOCALIPSE que é único livro profético do N.T.
Vejamos agora os nomes e as divisões destes livros.
EVANGELHOS: Mateus, Marcos, Lucas, João.
EPÍSTOLAS DE PAULO: Romanos, 1 Coríntios, II Coríntios, Gálatas,
Efésios, Filipenses, Colossenses, I Tessalonicenses, II Tessalonicenses, I
Timóteo, II Timóteo, Tito, Filémon.
EPISTOLA AOS HEBREUS (não se sabe ao certo quem escreveu)
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EPISTOLAS GERAIS. Tiago, I Pedro, II Pedro, I João, II João, III João,
Judas.
E finalmente o APOCALIPSE.
O primeiro livro da Bíblia é o Génesis, que foi escrito cerca de 1500 anos
antes de Jesus ter vindo á terra, o seu autor foi Moisés, bem como dos
seguintes 4 livros que compõem assim o Pentateuco.
O último livro Bíblico é o Apocalipse, e foi escrito cerca de 95 anos depois
do nascimento de Jesus Cristo. Foi escrito por João quando estava na ilha
de Patmos.
Apesar de ser um livro antigo a sua mensagem continua actual.
Ela foi escrita por cerca de 36 homens de diferentes raças e culturas, que
Deus usou para deixar a Sua Palavra aos homens.
Os escritores sagrados, nunca escreveram por vontade sua , eles foram
inspirados por Deus. A própria Bíblia declara que:
"... toda a escritura é inspirada por Deus...” II Timóteo 3:16
" A profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas
homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo."
II Pedro 1:21
O próprio Jesus aceitou a Bíblia como sendo a Palavra de Deus.
Só a Bíblia é a Palavra de Deus revelada ao homem.
O seu tema central é Jesus Cristo. O VT ao ser escrito antes de Jesus ter
vindo à terra, profetiza a Sua vinda, enquanto o N.T. relata a Sua vida na
terra e os seus ensinos.
Deus deu-nos a Bíblia para nos revelar os Seus propósitos para a nossa
vida, de modo a encontrarmos a verdadeira felicidade que Ele deseja para
cada um de nós. Então a Bíblia deve ser a Única regra de fé e de conduta
para o cristão.
Para se encontrar os livros da Bíblia, pode-se seguir duas possibilidades.
- Procurar no índice, o que nem sempre é muito prático e rápido, ou então
no topo das páginas. Os Capítulos, são os números GRANDES que se
encontram nas páginas, sendo os Versículos os números pequenos.
* Exemplo João (livro) 3 (capítulo) 16 (versículo)
O maior livro da Bíblia é o dos Salmos, o mais pequeno é III de João.
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TESTE 1

Agora seguem-se 20 perguntas, deverá responder online ou em papel
e enviar as respostas por CTT com frases curtas.

Teste 1 – Respostas online Click aqui
Teste em Word, para imprimir, preencher e enviar por CTT para:
Guia de Jornada Cristã - Formação Bíblica
R. Norton de Matos 11 A
2745-827 Massamá
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