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INTRODUÇÃO

A paz, quero antes de mais nada te parabenizar por 
ter a iniciativa de baixar esse e-book, que foi escri-
to com muito carinho para você.

Leia com muita calma se possível releia pois atra-
vés deste e-book uma nova história de vitória em 
sua vida pessoal e ministerial irá começar.

Você vai descobrir como a Teologia pode trans-
formar a tua vida por completo. Quero te mostrar 
como a Teologia é essencial na vida do Cristão.

No inal deste E-book tem meus contatos para caso 
você queira conversar comigo sobre o e-book ou 
sobre a Teologia. Terei o maior prazer de te ajudar.

Deus te abençoe e uma boa leitura.

Att
Missionário Fael Mendes
www.ConhecimentosdoPai.com.br
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CAPÍTULO 1
EU E A TEOLOGIA

A paz, sou o Missionário Fael Mendes e quero atra-
vés deste ebook conversar contigo sobre a Teologia, 
sobre as mudanças que ela pode te trazer. 

Antes de mais nada quero me apresentar melhor. 
Sou Missionário há 4 anos e evangelizo 100% na 
internet. 

Acredtio que muitos questionariam: “Por que Mis-
sionário, 100% na internet e não andando pelos lu-
gares?”

Eu te respondo com toda a sinceridade: A minha 
missão atualmente é essa, envagelizo totalmen-
te pela internet, quem me acompanha recebe de 
mim abençoadas mensagens e para honra e glória 
de Deus as mensagens que eu compartilho diária-
mente vem abençoando a vida de muitas pessoas.

Claro que num futuro eu quero fazer mais, quero 
evangelizar fora da internet também, mas tudo tem 
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que ser no tempo de Deus. E eu acredito que esse 
tempo vai chegar.

Continuando sobre mim: Eu posto mensagens no 
site ConhecimentosdoPai.com.br e esse site hoje 
tem muitos acessos diáriamente para honra e glória 
de Deus, fazendo com que muitas pessoas tenham 
os Conhecimentos do Pai em suas vidas.

Sou casado, tenho 2 ilhas lindas, passei por muitas 
diiculdades e provações, mas todas superando em 
nome Jesus e com a graça de Deus.

Mas agora quero chegar no assunto principal que é 
a Teologia, se você leu até aqui provavelmente quer 
saber mais sobre a Teologia e sobre como ela pode 
mudar a sua vida.

Não sei sua história, se você tem algum ministério 
ou simplesmente ama conhecer a Palavra de Deus, 
ou também se você se considera totalmente leigo, 
mas quer ter mais Conhecimentos da Palavra. O 
que eu posso te dizer é que você precisa de Deus!

E se você precisa de Deus, você precisa conhecê-lo 

6



melhor cada vez mais. 

A Teologia é a ciência e o estudo sobre DEUS e sim-
plesmente através da Teologia você poderá conhe-
ce-lo e aumentar a intimidade com Deus.

Vou te contar um testemunho de uma amiga mi-
nha que fez o curso de Teologia:

O nome dessa minha irmã em Cristo é Kelly, ela me 
contou como o curso de Teologia fez o diferencial 
na vida, ela não tem nenhum ministério, porém ela 
sentia muito o desejo no coração de aprender mais 
de Deus e da bíblia. Uma vez ela chegou pra mim e 
disse: 

“O curso de Teologia é fantástico, passei a descobrir 
coisas da bíblia que eu lia e não entendia, hoje eu 
vejo e entendo a Palavra de uma forma mais pro-
funda.”

É incrivel ver os olhos dela brilharem, pois ainal 
de contas a luz do Espirito Santo brilha no coração 
dela e a sabedoria de Deus lui em sua mente a cada 
instante. Um Teologo vê a cada versículo da bíblia 
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de uma forma que poucos veem. 

Imagina então um teologo cheio do Espirito San-
to? Esse com ceretza conquista o mundo e o céu é 
claro.

Esse testemunho da minha irmã Kelly é apenas um 
exemplo de milhares, deixo no inal desse e-book 
meu contato pessoal caso você queira saber mais 
alguns testemunhos e queira tirar dúvidas sobre 
sobre o curso de Teologia.

CAPÍTULO 2
O CONHECIMENTO LIBERTA

Dois versículos muito importantes que nos faz en-
tender como o conhecimento é importante:

“E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.” 
João 8:32

A verdade seria a Palavra de Deus, essa é a única 
verdade que devemos coniar e em nenhum mo-
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mento questionar. Essa verdade liberta.

Essa liberdade eu posso te conirmar que é em to-
dos os sentidos. Sejá inanceiro, em seu relaciona-
mento, famíliar, profíssional, ministerial... ou seja 
em todos mesmo.

Tenha a certeza que você precisa ter mais conheci-
mentos do Pai em tua vida. Esses conhecimentos 
vão liberta a tua vida de todas as cadeias.

Imagino que você queira muito isso, imagino que 
você queira liberdade inanceira, que você queira 
uma mudança de vida, um melhor relacionamento 
e se você tem um ministério que você queira ter 
mais sabedoria e autoridade em suas pregações.

Pode ter a certeza que após a Teologia você vai po-
der contar esses testemunhos de vitória e eu quero 
muito ver em breve assim como já recebi de outros 
irmãos e irmãs em Cristo.

Não deixe de me enviar por e-mail ou WhatsApp 
quando iniciar o curso e inalizar, deixarei todos os 
meus contatos no inal deste e-book para podemos 
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conversar, quero muito postar seu testemunho para 
outros irmãos e irmãs. Amém?

O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o co-
nhecimento; porque tu rejeitaste o conhecimento, 
também eu te rejeitarei, para que não sejas sacer-

dote diante de mim 
Oséias 4:6

Infelizmente muitos sabem o caminho porém pre-
ferem não seguir, nós como cristãos temos um pa-
pel muito importante nesse mundo, que é espalhar 
o evangelho por todas as partes.

Você é uma peça importante, de forma alguma não 
rejeite o que Deus te ensinou e quer te ensinar e 
também não vire as costas para quem precisar dos 
Conhecimentos ao seu redor.

Somos luz do mundo, não podemos icar escondi-
dos, o nosso papel é de extrema importância nesse 
mundo, e pode ter certeza que milhões de pessoas 
estã precisando do evangelho em suas vidas.

A Teologia vai te capacitar a ser um cristão que vai 
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ter sabedoria e autoridade para chegar em qual-
quer lugar e falar da Palavra de Deus com sabedo-
ria e muito Conhecimentos, não rejeite de forma 
nenhuma esse chamado de Deus pra tua vida, seja 
você de qualquer religião, pregador da palavra ou 
não, tenha a certeza que você tem esse chamado.

ATENÇÃO! NÃO REJEITE ESSE CHAMADO!

CAPÍTULO 3
CURSO DE FORMAÇÃO EM 

TEOLOGIA

Abaixo vou mostrar alguns trechos do site oicial 
do Curso Formação em Teologia da Universidade 
da Bíblia:

O Curso de Formação em Teologia mais completo 
que você já viu...
(Antigo Bacharel Livre)

Os alunos formados na Universidade da Bíblia estão 
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prontos para atuar no Brasil e no exterior como lí-
deres, conferencistas, obreiros, professores da escola 
dominical, presidentes de ministérios, membros da 
diretoria em convenções, e ainda estarão plenamen-
te habilitados para atuar nas áreas de administração 
eclesiástica, evangelismo, discipulado, liderança, su-
pervisão, direção e aconselhamento pastoral através 
de gestão executiva integrada, programas de rádio, 
TV, internet, livros, revistas, seminários, congressos 
e eventos em geral.

A Universidade da Bíblia  visa o conhecimento bí-
blico teológico com a inalidade de formar líderes, 
pastores e obreiros atuantes com destaque na Obra 
do Senhor. Portanto, se você deseja ser teólogo reco-
nhecido e aprovado por Deus e pelos homens este é o 
curso que você precisa.

O curso oferece Vídeo Aulas Exclusivas, Apostilas 
Digitais, Áudio Aulas, Suporte com os Professores, 
Certiicado Proissional, Carteirinha e Histórico 
Escolar.

Além de todos esses materiais e suportes você ga-
nhará de brinde totalmente gratuito: Curso de Ca-
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pelania, 140 Sermões de John Wesley, Quiz Teoló-
gico Atualizado, Atlás Bíblico, Dicionário Bíblico 
Digital e a Super Bíblia Eletrônica.

Posso dizer com toda a tranquilidade que esse é 
o curso mais completo de Teologia, e o melhor é 
100% à distância, além também de não ter mensa-
lidade como os curso superiores normais.

Apenas uma taxa única para manutenção dessa 
Universidade, pois como sabemos todos os proje-
tos tem custos e ssa taxa muito baixa é única e o 
curso completo é liberado para você.

CLIQUE AQUI E
SAIBA MAIS SOBRE

O CURSO

https://go.hotmart.com/U2496395R


CONCLUSÃO

Chegamos ao im do e-book e eu estou muito feliz 
em saber que você chegou até aqui, oro ao Senhor 
que esse e-book tenha acrescentado positivamen-
te em tua vida, me deixe saber se foi positivo esse 
e-book para você, abaixo deixo os meus contatos:

E-mail: contato@conhecimentosdopai.com.br
WhatsApp / Telefone: 83 99697-2733

Deus te abençoe.

Att
Missionário Fael Mendes
www.ConhecimentosdoPai.com.br
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