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COMO USAR ESTE LIVRO

Este manual de discipulado nasceu da necessidade prática, como
pastor de igreja local, de ajudar os novos convertidos, ou mesmo os cristãos advindos de outras denominações, a entenderem melhor o que a
igreja reformada entende por salvação e vida cristã. São aspectos fundamentais da fé, que, no entanto, não poucas vezes, são quase que totalmente desconhecidos de muitos que já frequentam igrejas há bastante tempo.
O livro pode ser usado individualmente, ou em classes de preparação para recepção de novos membros. Também é muito apropriado
para uso entre um discipulador e um discípulo.
Os textos bíblicos citados, muitas vezes, têm espaço para o preenchimento de alguma palavra. O objetivo é que o aluno estude o livro com
a Bíblia nas mãos, e manuseie a própria Bíblia procurando o texto citado.
Além disso, ao preencher a palavra que falta no texto, ele assimila essa
palavra que é chave para o entendimento da passagem.
Ao final de cada lição ou capítulo, há um questionário de múltipla
escolha, útil para o aluno verificar o aprendizado. Um gabarito no final
do livro mostra as respostas corretas.
Além disso, ao final de cada lição, são indicados livros ou partes
de livros que expandem o assunto tratado na lição. Assim, o aluno que
quiser se aprofundar mais a respeito do referido assunto já recebe o “caminho das pedras”.
Os irmãos Nelson Ferreira, Geimar de Lima e Mariza Tavares
contribuíram com ideias e ajudaram na finalização desse projeto. A eles
meu agradecimento, e a Deus toda a glória.
Leandro Lima

