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Notas: 

 

 

 

 

 

 

 

Pontos-principais: 

 Características Bíblicas e divisões da mão direita e da 

Mão Esquerda 

 Quebrantamento é a chave que reúne a doutrina 

apostólica e a demonstração do poder de Deus 

 Os líderes devem se esforçar para compreender ambos 

os lados e estarem equilibrados para que o corpo cresça 

adequadamente 

 

 

Nesta lição, abordaremos os princípios bíblicos do lado 

esquerdo e do lado direito, trazendo seus significados, a fim de 

ajudar a dar clareza sobre como podemos trabalhar juntos para 

o bem da unidade e do progresso.  

 

Cada pessoa tem um lado dominante de sua personalidade. 

Pode ser o lado esquerdo do cérebro ou o lado direito. Alguns 

são capazes de usar ambos os lados muito bem. No final desta 

lição há um pequeno exercício com a aplicação dos princípios 

da mão direita e a mão esquerda para certos personagens 

bíblicos.  

 

Pessoas que tem o lado esquerdo do seu cérebro mais 

dominante são inclinadas a pensar logicamente, e aqueles que 

são mais dominantes no seu lado direito serão mais sensíveis e 

têm uma maior imaginação e reações espontâneas, etc.  

 

Há um artigo escrito por James Ashbrook, chamado 

"Neuroteologia:  O cérebro e a teologia em funcionamento". 

Abaixo está uma tabela do artigo a fim trazer mais clareza para 

o lado esquerdo e direito do cérebro. Este é um estudo muito 

interessante e caminha junto com esta lição acerca da mão 

direita e a mão esquerda.   

Principais características do funcionamento do 

cérebro 

Características 

gerais 

Lado  esquerdo Lado  direito 

Fonte de respostas O indivíduo O ambiente 
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Notas: Orientado para Conceitos Impressões 

Tipo de pensamento Lógico Associativo 

Atenção direção Foco estreito Visão ampla 

Valor de interesse Específico e realista Tangível e simbólico 

Características 

específicas 

Parte esquerda Parte  direita 

Interno Analítico, ou seja, 

• Observador: 

- separado de 

perspectiva 

- Método em série 

e seqüencial 

• Análise temporal: 

- partes abstratas 

- Categoriza com 

conceitos 

- Generaliza 

Impressionistas, ou 

seja,  

• Participante: 

- Posição pessoal 

- Métodos paralelos 

e simultâneos 

• Síntese espacial 

- Atende aos 

padrões 

- Identifica com 

imagens 

- Unifica 

Externo Exato, ou seja,  

• delibera  reações 

- Lento 

- Controlado 

- Convergente 

- Estrutura fixa, ou 

seja, 

procedimentos e 

princípios 

• Estilo de linguagem 

- formal 

- Conceitual 

Impressionistas, ou 

seja,  

• reações variadas: 

- rápido 

- espontâneo 

- divergente 

- Abordagem 

flexível, ou seja, 

prático, tentativa-

e-erro  

• Estilo de linguagem 

- Informal 

- Imaginário 

Controla Ouvido /olho, e 

mão/pé direitos 

Ouvido /olho e mão/pé 

esquerdos 

Assume a 

liderança/Estratégia 

racional  

• Ponto-a-ponto 

• Passo-a-passo 

• Tudo de uma vez 

• saltos de imaginação 

 

Você pode escolher o lado dominante de sua personalidade?  

 

A percepção da mão direita e esquerda não são 

doutrinas bíblicas, mas são os princípios bíblicos que ajudam a 

nos dar uma compreensão do corpo e de suas funções.  
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Notas: 
Nós fomos criados à imagem de Deus e, portanto, 

podemos fazer analogias sobre as diferentes funções do corpo 

e aplicá-las em nós, ou em outras pessoas. Por exemplo:  

Cabeça: 

 Ao entrar em um local de trabalho, se queremos que 

algo aconteça rápido, os de perguntaríamos, "Quem é o 

chefe aqui?" Estamos querendo saber quem tem 

autoridade para tomar decisões rápidas, ou, em outras 

palavras, "Quem é a cabeça?" 

 Na Palavra do Senhor, o apóstolo Paulo dá ordem 

específica sobre a chefia da família. “Mas quero que 

saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o 

homem a cabeça da mulher; e Deus a cabeça de Cristo" 

(1 Coríntios 11:3, KJA).  

Mão Direita: 

 Leia Hebreus 1:1-3 Esta é uma maravilhosa ilustração 

de Sua identidade e propósito. Sua identidade é Deus, e 

o seu objetivo é destruir o inimigo da humanidade e 

resgatá-los. Para isso, ele se senta à mão direita de 

Deus. É importante entender o significado da Mão 

Direita, a fim de obter uma perspectiva clara do que 

Deus está falando. Deus é Espírito, e o Seu Espírito 

preenche todas as coisas. Ninguém jamais viu a Deus, 

portanto, ele não está falando de sentar-se em uma 

mão, mas ele está falando de honra e autoridade. Em 

outras palavras, Cristo está sentado no trono do poder e 

autoridade.  

 

 No local de trabalho, às vezes o chefe vai dizer: "Este 

homem é a minha mão direita, façam tudo o que ele 

disser."  

 

 No governo, o General é a mão direita de quem rege o 

poder. Às vezes, essa mão direita se esquece do seu 

lugar e tenta assumir a chefia do governo.  

Coração: 

 Há muitos exemplos bíblicos sobre o coração e muitas 

expressões que são usadas em todo o mundo sobre ele. 

O coração fala da vida, que é o órgão que bombeia o 

sangue por todo o corpo. Se este órgão para de 

funcionar, o corpo morre. Muitas vezes, as pessoas 

usam o coração como um exemplo de amor, emoção, 

ternura, etc. A Bíblia diz que Deus irá escrever Sua lei no 

coração de seu povo (Hebreus 8:10). Isto se trata das 
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pessoas recebendo Sua natureza quando eles recebem 

o Espírito Santo. 

Pernas: 

 Pernas nas escrituras são usadas como uma analogia 

de andar em Cristo, ou como ir a algum lugar, etc. 

“Portanto, vos afirmo: Vivei pelo Espírito, e de forma 

alguma satisfareis as vontades da carne!" (Gálatas 

5:16, KJA). 

Mão esquerda: 

 Quando Jó estava passando a prova de sua vida, ele 

disse, “se busco no Oriente, lá ele não está; se parto 

para o Ocidente, tampouco o encontro. Quando ele está 

agindo no norte, não o consigo enxergar; quando suas 

ações ocorrem no sul, nem a sombra dele me é possível 

perceber" (Jó 23:8-9, KJA). 

 

 No livro de Provérbios, Salomão, fala da sabedoria que 

dá vida longa, riquezas e honra. "Ao passar da vida, na 

mão direita a sabedoria te garante longevidade; na mão 

esquerda, riquezas e honra" (Provérbios 3:16, KJA). 

 

Em todo o capítulo de 1 Coríntios 12 mostra o Senhor, 

através do Apóstolo Paulo, dando a Igreja a compreensão do 

seu lugar no ministério como uma parte do corpo. Esta analogia 

mostra a ordem e o ministério dos membros do Corpo de 

Cristo.    

 

Em todo o Novo Testamento, vemos a Igreja como um 

corpo. O Novo Testamento é o cumprimento do Velho 

Testamento; podemos dizer corretamente que a Igreja do  

Antigo Testamento também era um corpo, pois este era uma 

sombra das coisas que estavam por vir.  

 

Estes princípios são encontrados dentro de estruturas ou 

organizações de hoje, não como doutrinas, mas como 

princípios que dão a compreensão e discernimento sobre as 

coisas de Deus. A razão de estas estruturas existirem é para 

dar às pessoas a compreensão de seu lugar na estrutura do 

corpo.  

 

Por isso, é preciso dividir bem a palavra da verdade, a fim 

de dar a devida compreensão de cada parte ou membro do 

corpo, e também sua função. 

 

Para mais clareza sobre a mão direita e a mão esquerda, 

vamos olhar o arco e a flecha a partir de um ponto de vista 

bíblico.  
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Notas: 
 

"Então, com um só golpe, tirarei o arco da tua mão 

esquerda e farei tuas flechas caírem da tua mão direita!" 

(Ezequiel 39:3, KJA). 

 

Uma pessoa segura o arco em sua mão esquerda para 

orientar-se, e a flecha em sua mão direita por causa da força, 

puxando então a corda para trás. 

 

Podemos ver uma imagem clara do ensino pastoral da mão 

esquerda para a orientação e a mão direita para o 

evangelismo. Ambas são necessárias no Corpo de Cristo.  

 

Leia 2 Coríntios 6:4-10 Esta passagem fala sobre aprovação de 

nós mesmos como ministros de Deus através da natureza de 

Deus (fruto do Espírito), de andar com Deus, pela Palavra da 

Verdade, pelo poder de Deus, pelas armas da justiça à mão 

direita e esquerda, etc.  

 

Como continuamos a pesquisar nas escrituras, 

descobrimos que existem divisões de pessoas são 

predominantes na mão esquerda e na mão direita. Asafe com o 

coro no lado direito e os filhos de Levi no lado esquerdo são um 

bom exemplo (1 Crônicas 6:32).  

 

Jacó abençoou seus netos, e ele cruzou os braços 

quando ele deu a bênção para que sua mão esquerda 

estivesse sobre a cabeça do primogênito (Manasses) e sua 

mão direita estivesse na cabeça de seu segundo filho (Efraim). 

Por que a mão direita sobre a cabeça de Manasses? Não era 

porque ele era melhor, mas porque ele se multiplicaria, e a sua 

descendência tornar-se-ia em uma multidão de nações. Em 

outras palavras, ele seria um conquistador.  

 

A mãe de Tiago e João queriam que seus filhos se 

sentassem à direita e à esquerda. 

 

O significado em hebraico de Mão Direita é poder, 

autoridade, etc. A Mão Esquerda é usada metaforicamente 

para orientação. Se a mão direita é poder e a balança de poder 

fosse a verdade, então a mão esquerda daria a orientação na 

verdade. Um é para criar e outra é para crescer. Estes são os 

princípios de crescimento. 

 

Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e 

em Verdade (este é o verdadeiro equilíbrio). A verdade e a lei, 

sem espírito, criará uma legalidade/religiosidade. O Espírito 

sem a verdade criará um estado de espírito que diz, "Eu sou 

livre da lei". 
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Notas: Reis e Sacerdotes, poder e verdade, ou mão direita e 

Mão Esquerda 

" e de Jesus Cristo, que é a Testemunha  fiel, o 

Primogênito dentre os mortos e o Soberano dos reis da terra.  

Ele, que nos ama e, mediante  Seu sangue, nos libertou de 

nossos pecados, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir 

a Deus, seu Pai; a Ele, portanto seja  a glória e domínio pelos 

séculos dos séculos.  Amém!" (Apocalipse 1:5-6, KJA). 

 

Coloquemos esses princípios em uma estrutura de 

Corpo e aplicá-los em perspectiva para ajudar o aluno a 

entender o equilíbrio e a necessidade de tê-los em suas vidas. 

Não somente ser enraizado na verdade, mas crescer e ser 

produtivo. 

 

O Apóstolo Paulo disse: "porque o nosso evangelho não 

chegou a vós somente por meio de palavras, mas igualmente 

com poder, no Espírito Santo..." (1 Tessalonicenses 1:5a). Em 

outras palavras, "Eu não dei uma palestra, mas eu falei a 

Palavra e demonstrei o Espírito de Deus".  

 

Precisamos de uma Palavra de Conhecimento, uma 

mensagem de Deus, e precisamos também de uma Palavra de 

Sabedoria para saber o que Ele quer fazer. Em outras palavras, 

o resultado da mensagem que Deus dá a você deve resultar em 

Deus ser capaz de confirmar a Sua Palavra, com sinais e 

maravilhas.  

 

Ter uma estrutura de Igreja dentro do Corpo de Deus é 

fundamental para o crescimento da Igreja.  

 

O Deus dos Exércitos jurou, declamando: Em verdade, 

tudo quanto projetei se cumprirá, aquilo de decidi se realizará. 

Esmagarei a Assíria na minha terra; nos meus montes a 

pisotearei. O seu jugo será tirado do meu povo, e o seu fardo, 

das costas dele. Este é o projeto estabelecido para a terra 

inteira; e esta é a mão erguida contra todas as nações. 

Porquanto este é o propósito do Deus dos Exércitos;  quem 

pode impedi-lo? Sua mão já está estendida; quem poderá fazê-

la recuar? Isaías 14:24-27 (A MENSAGEM). 

A palavra "conselho" ( yaw-ats ) foi usada primeiramente 

em Êxodo 18:19. Quando Jetro deu a Moisés  a estrutura para 

estabelecer o reino de Deus. 

Os chefes sobre 10, 50, 100 e 1.000 foram ambos 

capitães (militantes) e juízes (pastorais). Esta ordem vai até a 

cadeia de comando, para que você tenha um claro equilíbrio 
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para o corpo inteiro. Para ler sobre os chefes sendo capitães e 

Juízes, leia Êxodo 18:19-22 e Deuteronômio 1:12-17.  

 

Moisés era o supervisor 

Josué era o general 

Arão foi responsável pelo tabernáculo (LEI) 
 

Cada chefe precisava compreender a guerra e a lei de 

Deus como juiz.  

 

O Apóstolo Paulo encorajou Timóteo a ensinar a Palavra 

e também a fazer o trabalho de um evangelista.  

 

A medida que começamos a compreender o equilíbrio 

da mão direita e da mão esquerda, podemos ver um 

importante ponto de equilíbrio na estrutura de Corpo. 

 

Aqui tem uma imagem para dar clareza acerca da mão 

direita e da mão esquerda, com Moisés como o supervisor, 

Josué como a mão direita e Arão como a mão esquerda. Em 

cada divisão encontramos certas características que são muito 

importantes para cada um.  

 

No centro da figura, colocamos uma árvore para dar um 

equilíbrio de crescimento contínuo de raízes profundas na 

Palavra de Deus. A árvore crescendo para cima mostra a 

edificação ou a frutificação das coisas de Deus.  

 

 

 
 

A Divisão de Arão 

A Divisão de Arão é a divisão do sacerdócio que 

representa a lei (caráter) e sacrifícios (perdão). A lei lida com o 
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caráter. Há muitas pessoas que procuram somente o poder, e 

quando eles têm esse poder, fazem tudo o que desejam. No 

entanto, Deus não nos chamou apenas para ter poder; Ele quer 

desenvolver o caráter dentro de nós.  

 

Então, como Deus desenvolve o caráter dentro de nós? 

Muitas vezes nas escrituras vemos que quando uma pessoa 

adora o Senhor (Shacah), eles curvarão suas cabeças, ou 

mesmo colocarão seus rostos em terra. Este é um ato de 

submissão à lei de Deus. Isso é intimidade com Deus, conhecer 

Deus. Entretanto, quando alguém diz que está livre da lei, o 

que ele está dizendo realmente é que ele não tem um 

relacionamento real com Deus.  

 

Mateus 7:21-23 (KJA) diz como serão aqueles que não 

entrarão no reino dos céus, então eles dirão "Senhor, Senhor! 

Não temos nós profetizado em teu nome? em teu nome não 

expulsamos demônios? e, em teu nome, não realizamos muitos 

milagres?" Então lhes declarei: “NUNCA OS CONHECI. Afastai -

vos da minha presença, vós que praticais o mal" (VKJ); "vós que 

praticais o mal!" (KJA). A frase  OS CONHECI indica intimidade. 

 

A  Divisão da lei é muito importante porque enquanto 

alguns dizem que nós não precisamos  de padrões de justiça, a 

questão realmente não tem  a ver com o que você precisa, mas 

se você quer verdadeiramente conhece-Lo? 

A Divisão de Josué 

Esta divisão representa a força militar através do louvor 

e adoração a Deus. O Senhor ensinou Josué sobre o poder do 

louvor. Davi também aprendeu esta tática.  

 

Josué conduziu os israelitas e marcharam por uma 

semana ao redor da muralha, e no sétimo dia eles bradaram. 

Quando eles bradaram, o  Milagre tomou lugar e a muralha caiu 

ao chão, permitindo a Josué e aos israelitas conquistarem 

Jericó.  

 

Quando Josafá foi contra  o exército inimigo que queria 

destruir Jerusalém, ele colocou cantores para louvar em frente 

ao seu exército, a Bíblia conta que quando eles começaram a 

louvar ao Senhor, Ele provocou emboscadas contra os soldados 

e voltaram-se uns contra os outros e lutaram até a morte de 

todos. Os israelitas puderam tomar um grande despojo através 

deste milagre. Quando alguém busca o maior milagre de todos, 

o batismo com o Espírito Santo, eles começam a louvar a Deus. 

Quando fazem isso, o poder de Deus cai sobre eles, e  Ele o 

enche com o Espírito Santo.  
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Notas: Perigos 

Quando temos apenas uma dos lados, ficamos fora de 

equilíbrio. Quando tudo o que queremos são milagres, sentimos 

que isso prova que temos tudo e que não precisamos da lei. 

Quando isso acontece, nós nos colocamos em perigo de o 

Senhor nos dizer: "Apartai-vos de mim, nunca vos conheci".   

Por outro lado, quando tudo o que queremos é a lei, nos 

tornamos críticos e pensamos que somente a lei nos salva. Nós 

não dependemos mais mais da ação do Espírito Santo, nós 

dependemos somente da lei. Por isso, menos pessoas vêm às 

nossas igrejas, e parece que não se pode superar a marca dos 

50 ou 100.  

Quando temos ambos... 

Quando nós nos mantemos na doutrina apostólica e temos a 

ação do poder de Deus, temos a continuação do livro de Atos.  

A chave que nos une é  "QUEBRANTAMENTO" (melhor explicado 

na lição 10,103.01 do P&C: "Quebrantamento"). 

 

 " E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com 

as suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, 

andemos de igual modo sob a direção do Espírito" 

(Gálatas 5:24-25, KJA). 

 

 " Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras 

permanecem em vós, pedireis o que desejardes, e vos 

será concedido. O que glorifica meu Pai é que deis 

frutos em abundância; e assim sereis verdadeiramente 

meus discípulos".(João 15:7-8, VKJ). 

Exercício 

 Com base na tabela Principais Características do 

funcionamento do cérebro, e o que temos visto das 

escrituras nesta lição, identifique as personalidades 

dominantes de Pedro, João e Paulo.  

 

 Identifique a personalidade de seu colega. Não 

identifique sua personalidade ainda, pois é mais difícil 

para que você veja por si mesmo. Deixe alguém fazer 

isso por você.  

 

 Identifique o ministério da Mão Direita e Esquerda em 

alguns dos principais departamentos de direção. Quais 

são alguns exemplos?  

Algumas coisas que você deve saber: 

 O P&C ensina primeiro a você como ser um agrupador, 

que é o lado direito. Pode ser que este não seja o seu 
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Notas: 
lado dominante, mas é importante que você aprenda a 

estar equilibrado. Por isso, aprenda tudo o que puder e 

vença seus medos.  

 

 Depois, o P&C ensinará a você como ensinar e firmar 

novos convertidos, este é o lado esquerdo. Você que é 

dominante do lado direito vai se sentir como se 

estivesse desperdiçando seu tempo, mas isso é algo 

que você deve ser paciente e aprender a fim de 

estabelecer uma boa fundação. 

 

 O próximo nível que o P&C nos ensina é como ser um 

chefe sobre  50. Aqui é onde você estará numa posição 

de supervisão, por isso a necessidade de compreender 

totalmente o lado direito e esquerdo. Isso é chamado de 

comunicação e compreensão de personalidades, 

sabendo da importância de cada ministério. Se você não 

puder fazer isso, você terá dificuldades em comunicar-

se.  

 

Por exemplo, se tudo o que você fizer for se concentrar em 

ensinar, então você não irá crescer. Se tudo o que você fizer  

for se concentrar em evangelismo, você vai crescer, mas você 

não vai conseguir  manter. Você precisa de ambos, um chefe 

deve ver os dois lados e ser equilibrado, de modo que cada 

parte do corpo cresça tanto no lado esquerdo como direito.  

 

 

GABARITO: D, C, C, A, C 
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Notas: RESUMO DO ALUNO 
 

Nome: ______________ Data: _________________ 

 

I. Princípios da mão direita e da mão esquerda 

A. Descobrindo o lado dominante de sua personalidade 

Características 

gerais 

Lado esquerdo Lado  direito 

 

Fonte de reações O indivíduo O ambiente 

Orientado para Conceitos Impressões 

Tipo de pensamento Lógico Associativo 

Atenção direção Foco estreito Visão ampla 

Valor de interesse Específico e realista Tangível e simbólico 

Características 

específicas 

Lado esquerdo Lado direito 

Interno Analítico, ou seja, 

• Observador: 

- separado de 

perspectiva 

- Método em série 

e seqüencial 

• Análise temporal: 

- partes abstratas 

- Categoriza com 

conceitos 

- Generaliza 

Impressionistas, ou 

seja,  

• Participante: 

- Posição pessoal 

- Métodos paralelos 

e simultâneos 

• Síntese espacial 

- Atende aos 

padrões 

- Identifica com 

imagens 

- Unifica 

Externo Exato, ou seja,  

• delibera  reações 

- Lento 

- Controlado 

- Convergente 

- Estrutura fixa, ou 

seja, 

procedimentos e 

princípios 

• Estilo de linguagem 

- formal 

- Conceitual 

Impressionistas, ou 

seja,  

• reações variadas: 

- rápido 

- espontâneo 

- divergente 

- Abordagem 

flexível, ou seja, 

prático, tentativa-

e-erro 

• Estilo de linguagem 

- Informal 

- Imaginário 

Controla Ouvido /olho e mão/pé Ouvido /olho e mão/pé 
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Notas: direitos esquerdos 

Assume a 

liderança/Estratégia 

racional 

• Ponto-a-ponto 

• Passo-a-passo 

• Tudo-de uma vez 

• saltos de imaginação 

 

B. Os princípios bíblicos, e não doutrinas bíblicas. 

1. Dar uma compreensão do corpo e suas funções. 

2. Somos criados a imagem de Deus. 

C. Analogias das funções do corpo: 

1. Cabeça. 

2. Mão direita (Hebreus 1:1-3). 

3. Coração. 

4. Pernas (Gálatas 5:16). 

5. Mão Esquerda (Jó 23:8-9; Provérbios 3:16). 

D. A Igreja como um corpo. 

1. Ministério e organização dos membros do Corpo de 

Cristo (1 Coríntios 12). 

2. Velho Testamento e o Novo Testamento, a Igreja 

como um corpo. 

II. Dividindo a Palavra corretamente: Clareza entre a mão 

direita e a mão esquerda. 

A. Exemplos bíblicos. 

1. Arco e Flecha (Ezequiel 39:3). 

2. Fruto do Espírito (2 Coríntios 6:4-10). 

3. Asafe e os filhos de Levi (1 Crônicas 6:32). 

B. Princípios de crescimento. 

1. Mão Direita. 

a. Representa poder, autoridade, etc. 

b. Estabelece. 

2. Mão esquerda. 
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Notas: 
a. Representa a verdade. 

b. Guia. 

C. O verdadeiro equilíbrio entre o Espírito e a Verdade. 

III. As duas divisões. 

A. Introdução. 

1. Reis e Sacerdotes, poder e verdade, mão direita e 

mão esquerda (Apocalipse 1:5-6). 

2. Equilíbrio. 

a. Ser enraizado na verdade e crescer e ser 

produtivo. 

b. A Palavra e a demonstração do Espírito de Deus 

(1 Tessalonicenses 1:5). 

3. Estrutura da Igreja. 

a. Fundamental para o crescimento da Igreja. 

b. Estrutura do Reino de Deus (Êxodo 18:19). 

 

 
 

B. A Divisão de Arão. 

1. Representa a Lei (caráter) e sacrifícios (perdão). 

a. Desenvolvimento do caráter. 
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Aula 10.102.01:  Princípios da mão direita e da mão esquerda  

Notas: 
b. Conhecendo verdadeiramente a Deus (Mateus 

7:23). 

C. A Divisão de Josué. 

1. Representa a força dos militares através do louvor e 

adoração. 

2. Princípio do poder do louvor e da operação de 

milagres. 

IV. Conclusão. 

A. Os perigos de estar sem equilíbrio. 

B. Quebrantamento: A chave que une tudo. 

1. Mateus 5:24-25. 

2. João 15:7-8. 

C. Exercício. 

1. Identificar as personalidades dominantes de Pedro, 

João e Paulo. 

2. Identifique a personalidade de seu colega. 

3. Identifique o ministério da Mão Direita e Esquerda 

em alguns dos principais departamentos de direção. 

D. Algumas coisas que você deve saber: 

1. Visão Geral do Processo do P&C. 

a. Agrupador - - Lado direito. 

b. Ensinando e firmando novos convertidos - Lado 

Esquerdo. 

c. Chefe sobre 50 - Lado Direito e Esquerdo. 
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Notas: QUESTIONÁRIO 
 

Nome: ______________ Data: _________________ 

 

1. Qual das seguintes características não pertence à Mão 

Esquerda? 

a. Intimidade com Deus. 

b. Adoração. 

c. Caráter. 

d. Ser frutífero. 

 

2. Qual das seguintes características não pertence à Mão 

Direita? 

a. Milagres. 

b. Louvor. 

c. Palavra. 

d. Espírito. 

 

3. Qual das seguintes afirmações é falsa? 

a. Alguns estão na mão esquerda, na mão direita, e 

alguns estão equilibrados. 

b. Concentrar-se somente em evangelismo resultará 

em crescimento, mas não na retenção das pessoas. 

c. Um chefe deve ser forte com as características da 

mão esquerda ou da mão direita. 

d. A mão esquerda é usada para orientação e a mão 

direita é usada para força. 

 

4. Qual é a chave que une a doutrina apostólica e a 

demonstração do poder de Deus? 

a. Quebrantamento. 

b. Louvor. 

c. Integridade. 

d. Orgulho. 

 

5. Qual dos seguintes não é parte do processo do plantar e 

crescer? 

a. Aprender a fazer o trabalho do evangelista. 

b. Ensinar e firmar novos convertidos. 

c. Identificar seus pontos fortes e se concentrar 

completamente nestas áreas. 

d. Compreender e se comunicar com cada tipo de 

ministério. 
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Notas: QUESTÖES DISCURSIVAS 
 

Nome: ______________ Data: _________________ 

 

Quais são os três pontos que se destacaram para você? 

 

1.  

 

 

 

2.  

 

 

 

3.  

 

 

 

 

Em qual ponto você vai se esforçar para aplicar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor, compartilhe qualquer outra reflexão ou testemunhos: 

 


