1 - QUEM É JESUS?
1) Leia João 1.29, e complete: “No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele, e disse:
Eis o _______________ de _______________ que tira o __________________ do mundo”.
2) Agora leia João 6.35, e complete: “E Jesus disse: Eu sou o ____________ da _____________; aquele que
vem a mim não terá ____________; e quem _________ em mim nunca terá __________”.
3) Em João 8.12, Jesus afirma que Ele é a ______________ do _____________.
4) Em João 10.9, Jesus declara mais uma vez quem Ele é. Complete:
“Eu sou _____ _____________. Se alguém entrar por mim, será _______________; entrará e sairá e achará
pastagem”.
5) Quem é Jesus em João 10.11? Ele é o _____________________________________________________ .
6) Em João 11.25, Jesus afirma que Ele é a ___________________ e a _____________________________ .
7) Leia João 14.6, e complete:
“Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o _________________, a _________________ e a _____________; ninguém vem
ao Pai ____________ por ___________”.
Complete:
a) Se você está espiritualmente faminto, Jesus diz: “Eu sou o _________________________.”
b) Se você se sente espiritualmente, andando na escuridão, Jesus diz: “Eu sou a __________.”
c) Se você se sente como uma ovelha desgarrada, Jesus lhe diz: “Eu sou o _______________.”
d) Se você tem buscado um meio de ir a Deus-Pai, Jesus lhe diz: “Eu sou o ______________.”
e) Se você tem batido em muitas portas buscando salvação, Jesus lhe diz: “Eu sou A ______.”
f) Se você tem medo da morte, Jesus lhe diz: “Eu sou a _________________ e a _________.”
Conclusão: Você se identifica ou se encaixa numa das condições acima mencionadas?
Qual ou quais? Indique abaixo:
( )A( )B( )C( )D( )E( )F

Oração
"Senhor Jesus, reconheço que Tu és o Cordeiro de Deus que morreu na cruz por mim. Eu peço-te: tira
todo o pecado do meu coração. Tu és a Luz do mundo! Por favor, dissipe todas a trevas de minha vida.
Tu és o Bom Pastor, e eu quero ser tua ovelha, quero te seguir bem de perto, todos os dias da minha
vida. Sei que de mim mesmo não tenho forças, mas, por favor, entra em minha vida agora, e ajude-me.
Amém".

Tarefa
Escreva no verso desta folha João 14.6. Colorir em sua Bíblia este versículo.

2 - PARA QUÊ CRISTO VEIO AO MUNDO?
1) Jesus chamou a si mesmo de “O Filho do Homem”. Leia e complete Lucas 19.10 que também fala da Sua
missão aqui no mundo:
“Porque o Filho do Homem (Jesus) veio ___________ e ______________ o que se havia perdido”.
2) A Bíblia diz que por causa dos seus pecados, todas as pessoas estão perdidas e destinadas a viver eternamente
separadas de Deus, no inferno. Conforme o texto acima, quem pode nos salvar?
( ) A nossa religião ( ) A nossa bondade ( ) A nossa caridade ( ) Jesus Cristo ( ) A nossa boa conduta
3) Por quê? ___________________________________________________________________________ .
4) Em João 10.10, Jesus fala do ladrão que é o diabo, o qual tem missão de: R_____________,
M_____________ e D_____________.
5) Na sua opinião, quais são os valores morais e espirituais que o diabo tem roubado e destruído nas famílias,
hoje? ______________________________________________________________________________ .
6) Na sua opinião, de quais são os meios que o diabo usa para destruir os casamentos, hoje?
_______________________________________________________________________________________.
7) Comente um caso que você tenha visto na televisão ou lido no jornal, nesta última semana, que mostra como o
ladrão espiritual tem matado, roubado e destruído os casamentos, as crianças e a juventude.
8) Ainda em João 10.10, encontramos Jesus mesmo afirmando, para quê Ele veio a este mundo. Complete “…Eu
vim para que T_________________ V __ __ __ e a tenham em abundância”.
9) Enquanto o diabo mata, rouba e destrói pessoas, amizades, casamentos e relacionamentos familiares, Jesus veio
para conceder vida abundante ao homem, e reconstruir vidas, famílias, e toda a sociedade. O que você gostaria
que Jesus reconstruísse em sua vida, e na sua família, hoje? (Não precisa escrever, apenas diga).
10) O ladrão espiritual conseguiu roubar, matar e destruir a coisa mais importante na vida das pessoas, a nossa
comunhão com Deus. Cristo veio, morreu na cruz e ressuscitou para reconstruir e dar vida a este
relacionamento entre o homem e seu Criador. Em João 14.6, Jesus disse: “Eu sou o caminho, a verdade e a
vida; ninguém vem ao Pai, S____________ P________ M________.
Recapitulando:

A Missão de Jesus foi a de morrer na cruz em nosso lugar; buscar e salvar os perdidos, e dar vida
completa aos que n’Ele crêem e desejam obedecê-LO.

Oração
"Senhor Jesus, obrigado por teres vindo a este mundo para morrer em meu lugar. Reconheço que sem
Ti, estou perdido. Quero experimentar a vida completa que o Senhor nos dá. Creio em Ti, entra em
meu coração, e salva-me, reconstrói a minha vida. Amém".

Tarefa
Copiar I Coríntios 6.10. Colorir Lucas 19.10 e João 10.10.

3 - CRISTO VIRÁ OUTRA
( ) Sim

( ) Não

Leia e complete os textos abaixo:
1) Hebreus 9.27 e 28: “E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim
também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá
______________________________ aos que esperam para a salvação”.
&
Cristo veio a primeira vez para morrer pelos pecadores. A Bíblia diz que Ele virá uma Segunda vez para
buscar todos aqueles que creram nEle e viveram uma vida de obediência à Sua Palavra; virá também para
julgar todos aqueles que O rejeitaram.
2) Leia João 14.1-6, escrito abaixo, e depois responda às perguntas.
1. Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim.
2. Na casa de meu Pai há muitas moradas; se não fosse assim, eu vo-lo teria dito; vou preparar-vos lugar.
3. E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver
estejais vós também.
4. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho.
5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais; e como podemos saber o caminho?
6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim.
a) Complete a frase que Jesus disse no verso 3, acima:
“E, se eu for e vos preparar lugar, __________ outra _________.
b) Jesus promete, no verso 3, levar os seus seguidores para estar com Ele na Casa do Pai Celestial, onde há muitas
moradas. Você tem certeza de que já tem uma morada no céu? ( ) Sim ( ) Não.
c) Jesus ensina no verso 6, que o caminho para se chegar ao céu não é através de uma Religião, ou da Caridade,
ou pela nossa Bondade – mas Jesus afirma que Ele mesmo, é o Caminho para se chegar ao Pai. A Bíblia ensina
que para começarmos a andar o Caminho que nos conduz ao Céu, é necessário os seguintes passos:
1) Arrependa-se dos seus pecados – A Bíblia diz em II Pe 3.9, “…Deus é paciente para convosco, não
querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se”.
2) Confie unicamente no sacrifício de Cristo – João 1.29, diz: “Eis o Cordeiro de Deus que tira o
pecado do mundo (das pessoas)”.
3) Receba Cristo em sua vida – em João 1.12, diz: “Mas, a todos quantos o receberam (Cristo), deulhes o direito de serem filhos de Deus; a saber: aos que crêem no seu nome”.
Gostaria de receber a Cristo em sua vida, agora, e a partir de hoje, juntar-se aos milhões de seguidores de Jesus que
ao redor do mundo esperam a Sua vinda? ( ) Sim ( ) Não.

Oração
"Senhor Jesus, creio que Tu voltarás a este mundo. Creio que o Senhor é o único caminho que
nos leva à Deus. Arrependo-me dos meus pecados, e coloco a minha
confiança unicamente no Teu sacrifício por mim, feito na cruz.
Peço-te: entra em minha vida e governa-me totalmente.
Sei que a partir deste momento, tenho um lugar assegurado no céu. Amém."

Tarefa
Copie no verso da folha Apocalipse 22.15. Colorir Apocalipse 22.12 e João 14.3.

4 – JESUS - O GRANDE LIBERTADOR
1. Abra sua Bíblia no livro de João, 8:34. Ali você encontrará um ensinamento de Jesus.
Complete:
Respondeu-lhes Jesus: Em verdade, em verdade vos digo que todo aquele que
comete pecado é __________ ___ _____________ (João 8:34).

2. No livro de Gálatas 5:19 a 21, há uma lista de pecados que escravizam as pessoas.
Leia e complete:
“Porque as obras da carne são manifestas, as quais são: prostituição (relação sexual fora do casamento),
impureza, lascívia (sensualidade), idolatria (adoração de ídolos, imagens), feitiçarias, inimizades, brigas, ciúmes,
ira, egoísmo, desunião, falsos ensinamentos, invejas, homicídios, embriaguez (vício da bebida), glutonarias (vício
de comer muito), e coisas semelhantes a estas, acerca das quais declaro, como já antes, vos disse, que os que
praticam tais coisas N______ H______________ o R__________ de D________”.

3. Há algum, ou alguns dos pecados acima mencionados, que escravizam você? Qual? Ou quais? Não precisa
escrever no papel, mas se desejar, faça um círculo ao redor da palavra que define o pecado na lista acima, que
você reconhece que está escravizando sua vida.
4. Agora leia, e complete João 8:36:
“Se, pois, o ____________ vos libertar, verdadeiramente sereis _______________”.
5. Em João 8:32 diz: “_________________ a verdade, e a verdade vos _________________”.
6. Leia João 8:24 e complete: “Por isso vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque, se não __________
que Eu Sou, morrereis nos vosso pecados”.
7. Você crê e deseja que Jesus o liberte do poder do pecado? ( ) Sim ( ) Não.
8. A Bíblia diz em I Coríntios 15:3 “…CRISTO MORREU PELOS NOSSOS PECADOS…” Ele já fez a Sua parte na cruz,
morrendo em seu lugar, agora é você que precisa fazer algo. Está disposto a fazer a oração abaixo:

Oração
"Senhor Jesus, reconheço que sou escravo do pecado, e por mim mesmo, não posso me libertar .
Creio em Ti como único que pode salvar-me.
Arrependo-me dos meus pecados. Peço-te: entra em meu coração, agora, e purifica-me de todos os
meus pecados. Faze-me, verdadeiramente, livre do pecado. Amém .”

Tarefa
Escreva no verso desta folha Apocalipse 21:8. Colorir em sua Bíblia João 8:32, 34 e 36.

5 – COMO OBTER A VIDA ETERNA
1) Leia João 17, verso 3, e complete:
“E a vida eterna é esta; que te _______________, a ti só, ____________ ____________ verdadeiro, e a
____________ _________________, a quem enviaste”.
2) Complete João 3:16:
“Porque Deus amou o mundo, de tal maneira, que deu seu Filho único, para que todo aquele que Nele
________, não pereça, mas tenha a __________ ________________”.
3) Complete João 5:24:
“Na verdade, na verdade vos digo que, quem _______________ a minha palavra, e ________ naquele que
me enviou, tem a __________ ________________, e não entrará em condenação, mas passou da morte para
a vida”.
4) Complete João 6:40:
“Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho, e ________ n’Ele, tenha
a __________ ________________; e eu o ressuscitarei no último dia”.
5) Complete João 6:47:
“Na verdade, na verdade vos digo que aquele que _________ em mim, tem a __________
________________”.
6) Complete João 10:27 e 28:
“As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as, e elas me ___________; e dou-lhes a ___________
_______________, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão”.
7) Conclusão: Para obter vida eterna é necessário ouvir a Palavra de Jesus, Conhecê-Lo, Crer Nele, e SEGUI-LO.
8) Você gostaria de colocar sua fé em Jesus para sua salvação e comprometer-se em segui-Lo?
( ) Sim

( ) Não

Oração
"Senhor Jesus, creio que Tu és o Filho de Deus que veio ao mundo, que morreu na cruz
em meu lugar, afim de que eu pudesse ter vida.
Senhor, dá-me certeza de vida eterna, agora mesmo.
Ajuda-me a seguí-Lo e continuar conhecendo-O. Amém".

Tarefa
Copie no verso da folha o texto de 1 Timóteo 3, verso 1 a 5.
Colorir João 3:16 e 17.

6 – SOMOS TODOS FILHOS DE DEUS?
( ) Sim

( ) Não

Leia o Livro de João capítulo 1, verso 12 e complete:
“A todos quanto O R_______________, deu-lhes o poder de serem feitos F___________ de D________; a saber:
aos que crêem no seu nome”.
Todas as pessoas são criadas por Deus, portanto são criaturas de Deus. Para alguém se tornar um filho de Deus,
o texto acima diz que é necessário R_______________ a Jesus em sua vida.
Vamos refletir sobre isto: COMO É QUE EU RECEBO A CRISTO PARA ME TORNAR UM FILHO DE DEUS?
1) Preciso receber a Cristo como meu SALVADOR
“E não há salvação em nenhum outro; porque debaixo do céu não há nenhum outro N________ dado aos
homens, pelo qual sejamos salvos”. (Atos 4:12)
2) Preciso receber a Cristo como meu SUBSTITUTO
“Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os P_______________, para que nós, mortos aos
pecados, vivamos para a justiça”. (I Pedro 2:24)
3) Preciso receber a Cristo como meu MEDIADOR (Aquele que se coloca entre duas pessoas)
“Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, s_________ p_____
M________”. (João 14:6)
4) Preciso receber a Cristo como meu MESTRE
“Tomai sobre vós meu jugo, e A___________________ de mim, porque sou manso e humilde de coração; e
achareis descanso para as vossas almas”. (Mateus 11:29)
5) Preciso receber a Cristo como meu SENHOR
“Foi precisamente para esse fim que J_________ M___________ e R________________ para ser
S__________, tanto de mortos como de vivos”. (Romanos 14:9)
6) Você gostaria de se tornar um(a) filho(a) de Deus, recebendo a Cristo em sua vida? ( ) Sim ( ) Não

Oração
"Senhor Jesus, eu te recebo em minha vida como Salvador e Senhor.
Perdoa-me e faze-me uma nova pessoa. Ó Deus, recebe-me como filho.
Obrigado,

porque

a

partir

deste

momento

eu

posso

chamá-Lo

de

e estou certo de que sou Teu filho. Amém".

Tarefa
LEIA João 3:1 a 8. Agora copie no verso da folha somente os versos 7 e 8.

Meu

Pai,

7 – O CORAÇÃO DO HOMEM
1) Quais as coisas que saem do interior do coração das pessoas? Veja Evangelho de Marcos 7:21 a 23.:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
2) Quem terá a oportunidade de um dia ver a Deus? Veja Mateus 5, verso 8.
______________________________________________________________________________________
3) Quem pode lavar o nosso coração de toda a sujeira do pecado? Veja Apocalipse 1, verso 5.
______________________________________________________________________________________
4) O que precisamos fazer para que os nossos pecados sejam perdoados e o coração purificado? Veja I João 1,
verso 9.
______________________________________________________________________________________
5) O que precisamos guardar em nosso coração para não pecar contra Deus? Veja Salmos 119, verso 11.
______________________________________________________________________________________
6) Como podemos guardar, esconder a Palavra de Deus em nosso coração? _________________________
7) Complete Salmo 51, verso 10.
& “Cria em mim, ó Deus, um ________________ _____________ e renova em mim um espírito reto”.

Oração
"Senhor Jesus, entra em meu coração e limpa-o de todo o pecado. Ajuda-me a guardar as tuas
palavras no coração para não mais pecar, pois um dia eu quero ver a face do Pai Celestial.
Amém".

T a re f a
Copiar Jeremias 17: 9 e 10. Colorir I João 1:9 e Mateus 5:8.

8 – A SALVAÇÃO É UM PRESENTE DE DEUS
Leia em sua Bíblia no livro de Efésios 2:1 a 10.
1) Leia novamente Efésios 2:8 e 9 e complete: “Porque pela _____________ sois salvos, mediante a fé, e isto
não vem de vós, é Dom (presente) de Deus”.
2) Conforme vimos acima, o homem é salvo pela G______________________.
3) Graça significa “favor imerecido”.
4) Qual foi o favor que Cristo fez por você e por toda a humanidade, ali na cruz? _____________________
___________________________________________________________________________________
5) Em I Pedro 3:18 diz: “Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o JUSTO pelos INJUSTOS,
para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito”.
Segundo o texto acima, você merece o que Cristo, o Filho de Deus, fez em seu favor? ___________________
6) Leia novamente Efésios 2:8 e 9 e complete: “Porque pela graça sois salvos, mediante a _________, e isto não
vem de vós, é dom de Deus”.
& A fé é importante para a sua salvação. Como você pode adquirir fé para ser salvo? A Bíblia diz no livro de
Romanos 10:17: “De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus”.
7) Conforme o texto acima, para adquirir fé, você precisa fazer o que?
( ) rezar

( ) fazer caridade

( ) jejuar

( ) ouvir a palavra de Deus

Leia o texto inicial de Efésios 2:8, 9 novamente e complete: “Porque pela Graça sois salvos, mediante a fé e isto
não vem de vós, é D____ de Deus; N_____ V_____ de O________ para que ninguém se glorie”.
& A salvação é um dom, um presente de Deus. Você não precisa pagar nada pela salvação de sua alma.
Cristo já pagou tudo quando morreu na cruz em seu lugar. Suas últimas palavras na cruz foram: “Tudo
está consumado”, isto é, tudo está pronto, não é necessário fazer ou acrescentar, coisa alguma.
& Obras significam todo tipo de esforço humano para alcançar a salvação. Por exemplo: caridade,
penitências, tentar cumprir os Dez Mandamentos, batismo, freqüentar a igreja semanalmente etc.
Em que você coloca a sua fé para ser salvo?
( ) Na minha bondade ( ) Na minha religião ( ) Na minha caridade ( ) No sacrifício de Cristo na Cruz

Oração
"Senhor Deus, creio de todo o coração que só a obra de Jesus na cruz é
suficiente para me salvar. Senhor Jesus, pela fé eu Te recebo em minha vida
como Salvador e Senhor. Amém".

Tarefa
Copie no verso da folha I Timóteo 1:8 a 10. Colorir Efésios 2:8 e Romanos 6:23.

9 – CINCO COISAS QUE DEUS QUER QUE VOCÊ
1) TODOS SOMOS PECADORES. Leia e complete Romanos 3:23:
“Pois ____________________ _________________________ e carecem da glória de Deus”.
2) A CONSEQÜÊNCIA DO PECADO É A MORTE. Leia e complete Romanos 6:23:
“Porque o ___________________ do __________________ é a __________________, mas o dom gratuito
de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor”.
3) NÃO PODEMOS SER SALVOS, TENTANDO GUARDAR A LEI DOS DEZ MANDAMENTOS
Em Romanos 3:20 lemos o que está abaixo:
“Porque isso, nenhuma carne (pessoa) será justificada (declarada inocente) diante dele (Deus) pelas obras da
lei (caridade, guardar o Sábado, etc.), porque pela lei (Dez Mandamentos) vem o conhecimento do pecado”.
A Bíblia diz em Gálatas 3:11: “E é evidente que pela lei (pelos Dez Mandamentos) ninguém é justificado
(declarado inocente) diante de Deus, porque o justo viverá pela fé”.
* Palavras entre parênteses estão explicando o sentido dos termos difíceis.
4) DEUS AMA VOCÊ, E PROVOU ISTO NA CRUZ. Complete Romanos 5, verso 8:
“Mas Deus ________________ o seu ______________ para conosco, em que ________________
________________ por nós, sendo nós ainda pecadores”.
5) VOCÊ PODE SER SALVO, AGORA! Complete Romanos 10, versos 9 e 10:
verso 9: “A saber: Se com a tua B____________ C________________ ao Senhor Jesus, e em teu
C________________ C____________ que Deus o ressuscitou dos mortos, serás S____________.
verso 10: “Visto que com o C_____________ se C______ para justiça, e com a B_____________ se faz
confissão para a S___________________________”.
& Somos pecadores, o salário do pecado é a morte eterna; não conseguimos guardar os Dez
Mandamentos para sermos salvos, Deus nos ama e provou isto, quando Cristo morreu na cruz para
expiação de nossos pecados. Para receber a salvação em Cristo precisamos tão somente reconhecer
estes fatos, crer em Jesus e confessá-Lo como Salvador e Senhor de nossas vidas.
Gostaria de fazer isto, agora? ( ) Sim ( ) Não

Tarefa

Oração
"Ó Deus, reconheço que não tenho conseguido obedecer todos os Teus mandamentos, e que eu sou pecador.
Arrependo-me dos meus pecados. Reconheço teu amor por mim. Creio de todo o coração que o Senhor
ressuscitou a Jesus, dentre os mortos. Confio só em Cristo para a minha salvação. Confesso que Jesus é o
meu Salvador e Senhor. De acordo com a tua Palavra sei que a partir deste momento, sou uma pessoa salva.
Amém".

Copiar Êxodo 20:3 a 6. Colorir Romanos 5:8 e 10:9 e 10.

10 – BOA CONDUTA E CARIDADE PODEM NOS SALVAR?
( ) Sim ( ) Não
Vamos estudar o Capítulo 10 do Livro de Atos
1) Quais as qualidades de Cornélio? Veja verso 2.
________________________________________________________________________________
2) Qual foi a ordem que o Anjo deu a Cornélio, depois de falar sobre as suas esmolas e orações? Verso 5.
________________________________________________________________________________
3) A quem Cornélio enviou para chamar o apóstolo Pedro? Versos 7 e 8. ____________________________
4) Quais as pessoas que Cornélio convidou para vir à sua casa, a fim de ouvir Pedro? Versos 23 e 24.
________________________________________________________________________________
5) Você teria alguma pessoa amiga ou parente que poderia ser convidada para ouvir e estudar a Palavra de Deus
na próxima reunião? __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
6) Por que o apóstolo Pedro não aceitou a adoração de Cornélio? Veja 25 e 26. _______________________
Porque _____________________________________________________________________________
7) O que Pedro perguntou a Cornélio, quando chegou à sua casa? v. 29 _____________________________
8) Leia a resposta de Cornélio nos versos 30 a 33.
9) A mensagem de Pedro começa no verso 34 e vai até o 43. Leia e responda:
a) O que Jesus andou fazendo quando estava aqui na terra? Verso 38____________________________
b) O que fizeram com Jesus? Verso 39 ___________________________________________________
c) O que Deus fez com Jesus? Verso 40 __________________________________________________
d) O que é necessário fazer para receber o perdão dos pecados? Verso 43 ________________________
10) Cornélio e todos os parentes e amigos creram em Jesus, foram salvos e batizados, conforme verso 48.
& Note que Cornélio era uma pessoa de boa conduta, dava esmolas, portanto, fazia caridade, era um religioso
praticante, e um bom chefe de família, no entanto todas estas coisas não lhe garantiram a salvação. Ele
mandou chamar Pedro, o mensageiro de Deus, então ouviu dele a explicação de que para obter perdão dos
pecados e ser salvo, era necessário crer em Jesus.
11) Eu creio que posso ser uma pessoa salva e ir para o céu, através:
( ) da minha boa conduta ( ) da minha caridade ( ) da minha religião ( ) só pelo sacrifício de Cristo por mim.
12) Se a nossa Boa Conduta, Caridade e Religião fossem suficientes para nos garantir a salvação, Deus precisaria
enviar Seu único Filho Jesus ao mundo, para sofrer e morrer naquela cruz em nosso lugar? ( ) Sim ( ) Não.

Tarefa

Oração
"Ó Deus, tenho aprendido que a minha conduta, religiosidade e caridade não são suficientes
para
me
salvar.
Coloco
a
minha
confiança
somente
em
Jesus
e no Seu sacrifício por mim. Creio n’Ele para o perdão dos meus pecados. Senhor Jesus, entra
em minha vida, e salva-me como fizeste com Cornélio! Amém".
Leia e depois copie no verso da folha Efésios 5 do verso 3 ao 5. Colorir Atos 3:19; 4:12; e 10:43

11 – A VIDA CONTINUA, APÓS A MORTE?
( ) Sim
( ) Não
Leia na Bíblia, o texto de Lucas 16 do verso 19 a 31. Depois responda às perguntas abaixo:
1) Para onde vão as pessoas, após a morte? Leia e complete os versos 22 e 23:
“E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o S______ de A__________; e morreu,
também, o rico, e foi sepultado. E no _____________ ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe
Abraão e Lázaro no seu seio.
& Seio de Abraão, é também chamado de Paraíso, lugar para onde vão os salvos, após a morte.
& O pobre foi para este lugar, não porque era pobre, mas certamente porque era justo e temia a Deus.
Experimentar sofrimentos nesta vida não garantirá o céu para ninguém. Jesus disse: “Ninguém vem ao Pai,
senão por mim”. O sofrimento não é o caminho para o céu. Somente a confiança em Jesus, e no seu sacrifício
é que nos assegura um bom lugar na outra vida.
& No verso 23, diz que o Inferno é um lugar de tormentos, e foi para lá que aquele homem pecador foi.
* Note que ele teve este destino, não porque fosse rico, mas porque era avarento, amava mais as suas riquezas
do que a Deus, e o próximo.
2) Podem os mortos passar do lugar de tormentos para o lugar bom? ( ) Sim ( ) Não.
Leia e complete o verso 26: “E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que, os que
quisessem passar daqui para vós N______ poderiam, e N______ tão pouco os de lá passar para cá”.
& O inferno é um lugar de condenação, sem chance nenhuma de mudança para um lugar melhor
3) Podem os mortos se comunicar com os vivos? ( ) Sim ( ) Não.
Leia os versos 27 a 31.
& O inferno é um lugar, de onde as pessoas se lembrarão dos vivos: parentes e amigos – e terão desejo de avisálos, a fim de não irem para lá, mas isso não será possível. Os que estiverem no Paraíso também não podem se
comunicar com os vivos.
& Aqui, e em outras partes da Bíblia, somos ensinados que os mortos não voltam. A alma do morto não retorna a
este mundo para fazer bem, ou mal aos vivos.
4) Podem os vivos fazer algo para melhorar a condição dos mortos? ( ) Sim ( ) Não.
Leia os versos 27 e 28. O que os familiares do rico fizeram por ele? __________________.
5) Podem os mortos voltar a este mundo, através da reencarnação? ( ) Sim ( ) Não.
& Também fica claro neste ensinamento de Jesus, que aqueles que morrem não retornam a este mundo, através da
reencarnação. A Bíblia fala sobre ressurreição e não sobre a possibilidade de reencarnação - (veja verso 31).
Note que tanto o mendigo, como o homem rico, não podem retornar a este mundo pela reencarnação.
Veja Hebreus 9:27.
Oração
"Senhor Jesus, tenho convicção de que não poderei alcançar o céu, confiando nas minhas boas
obras, na minha bondade, na minha religião ou penitências. Reconheço também que o meu
sofrimento neste mundo, não garantirá a minha salvação. Confio unicamente em Ti, Jesus, e no
teu sacrifício por mim. Quero abandonar todo o pecado, entre em minha vida, perdoa-me, e ajudame a viver só para Ti. Amém".

Tarefa
Leia e copie no verso da folha: Jó 7.9 e 10. Colorir Mateus 22:32 e Hebreus 9:27 e 28

12 –APÓS A MORTE, O QUE VEM?
( ) Purgatório ( ) Reencarnação ( )Juízo
Leia em sua Bíblia, Hebreus 9:27 e 28 e confira a sua resposta, acima:
“E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo, depois disso, o juízo, assim, também, Cristo,
oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para
salvação”.
1) Segundo o texto acima, quantas vezes está o homem ordenado a morrer? ____________________________
2) O que vem, após a morte? J_______________.
3) Leia Apocalipse 20:11 a 15 e veja como será o Juízo divino. O texto está transcrito abaixo. Após ler o texto, responda
as seguintes perguntas:
11. E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu; e não foi
achado lugar para eles.
12. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono; e abriram-se uns livros; e abriu-se outro livro, que é o da
vida; e os mortos foram julgados de acordo com o que haviam feito, segundo estava registrado nos livros.
13. O mar entregou os mortos que nele havia; e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia; e cada
um foi julgado de acordo com o que tinha feito.
14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo.
15. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo.
Responda de acordo com texto bíblico acima:
a) O apóstolo João, escritor do livro de Apocalipse teve uma visão antecipada de como será o Juízo divino. Qual a
primeira coisa que João viu, de acordo com o verso 11? __________________________________________
b) Qual a segunda coisa que o apóstolo João viu, de acordo com o verso 12? ____________________________
c) As palavras “grande e pequenos” significam as pessoas importantes e não importantes deste mundo. Isto é, tanto a
pessoa simples da favela que morreu, bem como os presidentes príncipes e reis das nações, não haverá distinção,
todos enfrentarão o juízo final e terão de prestar contas dos seus atos diante do Juiz Divino.
d) Complete esta frase que está no verso 12: “E os mortos foram J_____________ de acordo com o que
H______________ F______________, segundo estava registrado nos L ___________________________ .
e) Segundo o verso 15, onde será lançada a pessoa que não for achada inscrita no livro da vida.? ____________
A Bíblia diz, no livro de Atos 17:30 e 31”Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia, agora a
todos os homens, e em todo o lugar, que se ARREPENDAM: porquanto tem determinado um dia em que, com justiça,
há de julgar o mundo, por meio do varão (Cristo) que destinou; e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos
mortos”.
a) Segundo o texto acima, a quem Deus destinou para julgar o mundo no juízo final? C ____________________ .
b) Segundo o texto acima, o que os homens precisam fazer para escaparem do Juízo de Deus? A ____________ .
c) Você está arrependido dos seus pecados, cometidos até o dia de hoje? ( ) Sim ( ) Não
Oração
"Ó Deus, reconheço os meus pecados, e arrependo-me de todos eles. Senhor Jesus, entra em
minha vida, agora, e perdoa todos os feitos errados que já cometi. Senhor Jesus, declaro que Tu
és meu Salvador e dono de minha vida. Amém".

Tarefa
Copiar Salmos 135:15 a 18. Colorir Atos 17:30, 31.

13 – BATISMO BÍBLICO
BATISMO BÍBLICO
INTRODUÇÃO

Batismo vem da palavra original em grego “Baptizo”, cuja raiz Bapto, significa molhar ou ter algo que somente se pode
obter submergindo a pessoa em água. Esse ato deve ser realizado por uma autoridade espiritual, seja um Pastor, um
Diácono ou um líder a quem tenha sido concedida essa autoridade (Rm. 6.3). Baptizo é igualmente a forma intensiva de
“Baptein”, que significa submergir. No batismo, a idéia expressa é de união a alguém ou a algo. O batismo é também um
mandamento expresso na Grande Comissão (Mt. 28.19). Identificamo-nos com Cristo em sua morte, sua sepultura e em
sua ressurreição (Rm. 6.4). É uma confissão pública de que estamos mortos com Cristo para os nossos pecados.

TIPOS DE BATISMO:

Podemos dizer que no Novo Testamento encontramos referência a quatro tipos de Batismo:

1º. O Batismo de João, o Batista:
Ocorreu durante o processo de preparação do caminho para Jesus (Mt. 3.7-9 e Mc 1.3-5). Os que eram batizados
deviam dar frutos digno de arrependimento, e confessar seus pecados. O povo era exortado a crer naquele que
viria após João: Cristo Jesus, de quem ele mesmo deu testemunho. Assim, o Senhor Jesus Cristo foi batizado por
João, não para confissão de pecados, e sim para aliançar-se em graça com o arrependimento, a fim de cumprir
toda justiça. Seu batismo por João foi o momento de sua Unção pelo Espírito Santo para começar Seu ministério
público, e para testemunhar que o Pai tinha prazer nele, seu Filho.
2º. O Batismo de Sofrimento de Jesus:
Ele mostra que Deus batizou a Jesus dentro dos pecados e das enfermidades do homem para poder dar a este,
retidão e justiça (Lc 12.50).
3º. O Batismo Cristão Em Água (Atos 2.38);
4º. O Batismo no Espírito Santo (Atos 8.15 e Atos 19.6).
IMPORTÂNCIA DO BATISMO EM ÁGUA:

O primeiro aspecto que devemos entender é que se trata de um mandamento, e este implica no reconhecimento de Cristo
como Senhor, constituindo-se na identificação externa com Sua morte, sepultura e ressurreição, morte para o pecado e
ressurreição para uma nova vida. Além disso, porque ao sermos batizados damos testemunho que somos discípulos de
Jesus (I Jo 2.6). Na idade de trinta anos, o Senhor Jesus Cristo desceu as águas do Batismo (Lc 3.23). Esta foi Sua
primeira experiência ao iniciar Sua vida pública. Embora o Senhor Jesus não necessitasse passar pelo batismo de
arrependimento de João, pois não cometera pecado, nem havia engano em Sua boca, fê-lo para nos dar exemplo de
obediência. Em I Pe 2.24 está escrito que Cristo nos deu exemplo em tudo para que seguíssemos Suas pegadas.

PORQUE DEVEMOS SER BATIZADOS EM ÁGUA?

a.
b.
c.

Somos Discípulo de Cristo (I Jo 2.6);
Cristo nos deu o exemplo (Mt 3.14-15);
É um passo de obediência pela fé (Tg 2.17-18).

REQUISITOS PARA SER BATIZADOS:
Ao sermos batizados em água, damos um testemunho público, de que todos os nossos pecados foram lavados pelo sangue
de Cristo e que fomos sepultados em Sua morte para andar em uma novidade de vida.

Para chegar a esta experiência que vem após o arrependimento e a confissão de nossa fé em Cristo, faz-se necessário
cumprir vários passos ou requisitos:

a. Crer. A crença antecede ao processo do batismo, ninguém pode ser batizado sem antes crer (Mc 16.16);
b. Reconhecer a obra da cruz. A fé do candidato ao batismo tem a ver com o conhecimento do sacrifício de Cristo
na Cruz do Calvário como único caminho para sua redenção;
c. Mostrar Frutos Dignos de Arrependimento. Em resumo, a crença na mensagem da Palavra, o reconhecimento
do sacrifício de Cristo na Cruz é manifesto através da confissão de fé, e são passos que antecedem ao batismo.
BENEFÍCIOS DE SER BATIZADO:

Ocorrem três passos significativos no Batismo:

a. Os céus se abrem. Em outras palavras, se estabelece a possibilidade de que agora sua relação com Deus seja
mais direta;
b. O Espírito Santo vem sobre sua vida. A vinda do Espírito Santo reveste a pessoa em seu interior (Gl 3.27).
c. A Voz de Deus vem ao coração. Toda pessoa que passa pelo Batismo tem a oportunidade de ouvir o Senhor
dizendo: “Tu és meu filho amado e em ti eu tenho prazer” (Lc 3.22). Jesus só recebeu a plenitude do Espírito
Santo em Sua vida somente depois de Ter sido batizado.
ESTÁGIOS DA OBRA DE CRISTO ILUSTRADOS NO BATISMO:

1.
2.
3.
4.

Ele morreu, Eu morri com Ele (Rm 6.6-7);
Ele foi sepultado, Eu fui sepultado com Ele (Rm 6.3-4);
Ele ressuscitou, Tenho uma Nova Vida nele (Rm 6.4-5);
Ele subiu ao céu, Também subi ao Céu nele (Ef 2.6; Cl 3.1).

CONCLUSÃO:

O Batismo é seu culto fúnebre! Não realizamos um culto fúnebre para matar alguém, e sim quando alguém já está
morto. Apenas vamos sepultá-lo. Assim, pelo fato de você já ter morrido em Cristo, você enterra sua antiga vida nas
águas do batismo. É fundamental sermos batizados, pois como seguidores de Cristo, agimos de acordo com Seu
próprio exemplo. Ele não foi aspergido com água, mas totalmente submerso. Ele o ordenou e, além disso, porque
guiados pela conduta de Jesus, os apóstolos estenderam seu mandamento neste sentido (At 2.37-41). Da mesma
forma, validamos nossa fé, obedecendo ao mandamento de Jesus.

14 – A NOSSA SALVAÇÃO
A NOSSA SALVAÇÃO
INTRODUÇÃO:

Existem algumas situações onde necessitamos da ajuda de outras pessoas. Para estas situações dizemos que precisamos
ser salvos. São casos em que os nossos próprios recursos não podem nos salvar. Dependendo da situação, uma ajuda de
que necessitamos pode nos sair:
a.
b.
c.
d.

Barato
Caro
Impagável; ou
DE GRAÇA!

O QUE É GRAÇA?

Definição: A palavra graça, na bíblia, vem do vocábulo grego “Cháris” e quando usado em relação a Deus quer dizer
“Favor não merecido”. Deus nos dá a salvação gratuitamente, mesmo que não mereçamos (II Ts 2.16, 17; Ef 2.8,9).

JUSTIFICAÇÃO PELA GRAÇA:

a.
b.
c.
d.

Deus é o Juiz e julga de acordo com seus decretos (Sl 50.6, Tg 4.12)
Veio através de Cristo (Sl 85.10-11)
Jesus cumpriu a Lei por nós (Rm 5.8)
Vem pela fé, sem as obras da Lei (Rm 3.28; 4.4,5).

ARGUMENTOS CONTRÁRIOS À GRAÇA:

•
•

“Vou melhorar primeiro, do jeito que estou não posso servir a Jesus”.
“Vou esperar um pouco mais, ainda não estou pronto”.

A GRAÇA E O PECADO:

Os escravos nos tempos do apóstolo Paulo, ficavam expostos à venda, pendurados em uma haste. Esta era nossa condição
de pecado (Rm 7.14). Jesus vem e nos redime, libertando-nos da escravidão do pecado (Gl 6.14; Cl 2.14)

DEFINIÇÃO DE SALVAÇÃO
Redenção, Resgate: “Processo pelo qual o homem é resgatado da escravidão do pecado mediante a obra expiatória de
Jesus Cristo na cruz do Calvário”. Havia um decreto de Deus que dizia: “A alma que pecar esta morrerá”. Então todos os
pecadores (nós todos) deveriam pagar este preço. Sem o derramamento de sangue do homem não haveria salvação (Lv
17.11; Hb 9.22). Jesus Pagou o preço do resgate.

O SANGUE DE CRISTO:

a.
b.
c.
d.
e.

Comprou-nos, somos dele. (Ap 5.9; At 20.28)
Fez uma Nova Aliança (Mt 26.28; I Co 11.25, Hb 13.20).
Resgatou-nos (Ef 1.7; Cl 1.14; I Pe 1.18-19).
Reconciliou-nos (Rm 5.9; Cl 1.20).
Aproximou-nos de Deus (Ef 2.13)

f.
g.
h.

Perdoou-nos (Mt 26.28; I Jo 1.7)
Santifica-nos (Hb 13.12)
Deu-nos poder contra satanás (Ap 12.11)

A SALVAÇÃO NOS LIVRA:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Do pecado (Mt 1.21; I Jo 3.5);
Da imundícia (Ez 36.29);
Do nosso Ego (Rm 6.1-23);
Da Ira de Deus (Rm 5.9; I Ts 1.10);
Da Condenação da Lei (Rm 6.14);
Morte Eterna (Jo 3.16-17);
Do mundo (Gl 1.4);
Do poder do diabo (Cl 1.13; 2.15; Hb 2.14-15).

A SALVAÇÃO AFETA TODO NOSSO SER:

•
•
•

Corpo: Somos curados por suas feridas (I Pe 2.4);
Alma: Temos a salvação da nossa alma (I Pe 1.9);
Espírito: Comunhão com o Espírito de Deus (Rm 8.16).

PLANO DE SALVAÇÃO E SEUS ASPECTOS (I Co 1.30):

a.
b.
c.
d.

Justificação;
Regeneração;
Santificação;
Redenção.

REGENERAÇÃO: Gerado novamente com natureza diferente, DIVINA. A mesma natureza de Deus. (Veremos melhor
este aspecto sob o tema do novo nascimento).
Para recebê-la requer-se:

a. Palavra Viva e permanente. (I Pe 1.13)
b. Obra do Espírito Santo (Jo 3.5-8)
c. Fé em Jesus (At 3.16)

