11. Quando uma pessoa não crê (confia) em Jesus, não verá a______
_______________________mas a _____________________de Deus
sobre ele permanece. (João 3.36)
12. Em Romanos 6.23, a Bíblia diz que o resultado do pecado é _____
_____________________________.
“Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus
é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor” (Romanos 6.23).
13. Das seguintes palavras, escolha as que representam melhor o pecado.
(Reveja as palavras que se encontram nesta lição.)

❒
❒
❒
❒

Andar nas trevas
Fé
Escravidão
Desobediência

❒ Mentira
❒ Incredulidade
❒ Salvação
❒ Feitores de maldade

14. A pessoa que continuar andando nas trevas do pecado enfrentará
a ___________________________________
de Deus. (João
3.36)
15. Alguns recusam (não crêem) Jesus e não estão dispostos a recebê-lo
como Salvador e Senhor. (João 1.10,11)

❒ Verdadeiro

❒ Falso

16. Deus enviou Jesus ao mundo para que _______________. (João 3.17)
17. Por que o mundo precisa de um Salvador? ____________________
(Romanos 3.23)

“Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus”
(Romanos 3.23).
18. De acordo com os versículos bíblicos anteriores, qual é o pecado
mais sério do homem?___________________________________
19. Na Bíblia, lemos mais acerca do pecado: “Mas as vossas iniqüidades
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fazem divisão entre vós e o vosso Deus; e vossos pecados encobrem
o seu rosto de vós, para que não ouça” (Isaías 59.2).
No Novo Testamento, lemos:
“E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que
noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe
das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da
desobediência. Entre os quais nós também antes andávamos nos desejos
da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos; e éramos
por natureza filhos da ira, como os outros também” (Efésios 2.1-3)
Baseado nos versículos acima mencionados, aliste quatro características
de uma pessoa que vive em pecado _______________,
____________________ , ______________ , _______________________

Ainda no Novo Testamento, lemos:
“Porque as obras da carne são manifestas, as quais são: prostituição, impureza,
lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas,
dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas
semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse,
que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus” (Gálatas 5.1921).
Sublinhar nestes versículos acima as palavras que representam o
comportamento da natureza pecaminosa.
Concluímos nesta lição que o pecado é:

❒ Estar sob o controle de Deus.
❒ Estar sob o controle de si mesmo.
Jesus descreve o homem que controla a sua própria vida:
“E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico
tinha produzido com abundância; e arrazoava ele entre si, dizendo: Que
farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto:
derrubarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores, e ali recolherei
todas as minhas novidades e os meus bens; e direi à minha alma: Alma,
tens em depósito muitos bens para muitos anos; descansa, come, bebe e
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folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma; e o que
tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros,
e não é rico para com Deus” (Lucas 12.16-21).
Nos versículos acima, sublinhe os pronomes “eu”, “meus”, “minhas”.
Mas há boas novas para você. A Bíblia diz, em 1 João 3.4,5:
“Qualquer que comete pecado, também comete iniqüidade; porque o
pecado é iniqüidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os
nossos pecados; e nele não há pecado.”
Continue com a próxima lição, porque há boas novas para você.
MEMORIZE Romanos 3.23 (Veja o No 17 desta lição.)
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Na lição 1, aprendemos que o problema mais sério do homem é o pecado.
1. De João 16.9, aprendemos que o pecado é___________________.
2. Jesus disse que uma pessoa que não crê nEle__________________
_____________________________________________. (João 8.24)
A Bíblia diz: “O salário do pecado é a morte” (Romanos 6.23).
Esta palavra “morte” se refere à segunda morte, que é a separação de Deus.
“Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos
homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos
os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre; o
que é a segunda morte” (Apocalipse 21.8).
3. Qual é a atitude de Deus quanto aos pecadores? (Romanos 5.8)
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
“Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por
nós, sendo nós ainda pecadores” (Romanos 5.8).
4. De acordo com João 3.16, o que Deus fez para mostrar seu amor aos
pecadores?____________________________________________
A Bíblia diz: “Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o
justo pelos injustos, para levar-nos a Deus; mortificado, na verdade, na
carne, mas vivificado pelo Espírito” (1 Pedro 3.18).
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5. Jesus é chamado o _______________ que tira o_____________do
mundo. (João 1.29)
(No tempo do Velho Testamento, uma OVELHA perfeita (cordeiro)
O, para pagar
era morta e sacrificada, como um inocente SUBSTITUT
SUBSTITUTO
O, o verdadeiro
os pecados do povo. Isto era um símbolo de Jesus CRIST
CRISTO
CORDEIR
O DE DEUS
CORDEIRO
DEUS, que mais tarde viria ao mundo.)
6. Leia na Palavra de Deus a história da morte de Cristo – a solução de
Deus para o problema do pecado do homem. Leia João 19.1-37.
7. Por que Cristo morreu na cruz? (João 1.29) ___________________
_________________________________________________________
8. Quando Cristo estava sendo julgado, foi achado... João 19.4 (Marque
a resposta certa.)

❒ culpado de pecado
❒ sem culpa de pecado
9. Como foi que Jesus morreu? (João 19.17,18) ___________________
10. Por que Jesus estava disposto a morrer em nosso lugar? (João 15.12,13)
__________________________________________________________
11. Jesus morreu na cruz porque... (João 10.17,18)
❒ foi forçado a fazê-lo
❒ ele escolheu fazê-lo
12. Quais as palavras usadas por Jesus para descrever seu pagamento
completo e perfeito por todos os nossos pecados na cruz? (João 19.30)
___________________________________________________________
13. Qual o foi o grande evento depois da morte de Jesus? (João 20.9)
_________________________________________________________________
14. A solução de Deus para o nosso problema do pecado se vê na_________
de Cristo na cruz. (João 19.30)
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15. Dê duas razões que levaram Deus a dar o seu Filho Jesus Cristo para
morrer em nosso lugar. (João 3.16) ____________________
______________________________________________________
Leia os seguintes versículos bíblicos que nos dizem mais acerca da morte
de Cristo.
“Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi: que
Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi
sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras.”
(1 Coríntios 15.3,4).
Sublinhe nos versículos acima as três coisas mais importantes em
relação a Cristo.
“Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de
Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia,
ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que
nunca podem tirar os pecados; mas este, havendo oferecido um único
sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus”
(Hebreus 10.10-12).
“Que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada
dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados, e depois
pelos do povo; porque isto fez ele, uma vez, oferecendo-se a si mesmo”
(Hebreus 7.27)
Jesus ofereceu sacrifício para__________________.
16. Leia, para concluir, João 3.16-18.
Aprendemos destes versículos que Deus deu o seu Filho Jesus para morrer
por nós. Também aprendemos que o homem tem que _______no Filho
para ter a vida eterna.
Compartilhe com um amigo o que você tem aprendido.

MEMORIZE Romanos 5.8 (Veja o no 3 nesta lição.)
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1. Qual é a pergunta que as pessoas sábias devem fazer? (João 18.38)
_________________________________________________________
2. Jesus disse em sua oração a Deus: “A tua _____________________
é a verdade.” (João 17.17)
3. Jesus disse: “Eu sou o caminho, e a __________________, e a vida.
Ninguém vem ao Pai senão por mim.” (João 14.6)
4 . Jesus disse: “Todo aquele que é da verdade deve ouvir a minha
____________________________________________.” (João 18.37)
5. Se uma pessoa rejeitar a Cristo como Salvador e Senhor e rejeitar as
palavras de Cristo agora, o que farão as palavras de Jesus no dia do
julgamento? (João 12.48)________________________________
6. O salário (resultado) do pecado de um incrédulo é a_____________.
(João 8.24)
7. É muito importante conhecer a verdade, porque a verdade_______
____________________________________________. (João 8.32,33)
8. A verdadeira liberdade vem somente de _____________________.
(João 8.36)
9. Jesus disse: “Em verdade, vos digo que quem _________________ a
minha palavra, e ______________________ naquele que me
enviou, tem a___________________________, e não entrará em
condenação, mas passou da ________________ para a___________.”
(João 5.24)
10. Paulo disse: “Porque há um só Deus, e um só Mediador entre Deus
e os homens, Jesus Cristo, homem.” (1 Timóteo 2.5)
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11. Ninguém conseguirá por seu próprio esforço chegar até Deus, por
meio de outro mediador, a não ser por Jesus Cristo. (João 14.6)
❒ Falso

❒ Verdadeiro

12. Portanto, concluímos que:
A SALVAÇÃO
Não é por
BATISMO
BOAS OBRAS
ORDENANÇA DA CEIA DO SENHOR
SER MEMBRO DE UMA IGREJA
mas
É UM DOM DE DEUS.
Paulo explicou isso quando disse: “Porque pela graça sois salvos, por
meio da fé; e isto não vem de vós; é dom de Deus. Não vem das obras,
para que ninguém se glorie.” (Efésios 2.8,9)
13. A vida eterna é dom de Deus ou é algo que se ganha por meio de boas
obras?

❒ por boas obras
❒ é um dom
Paulo disse: “Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus,
nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que
houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela
lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo” (Tito 3.4,5).
Explicação:
Alguém não faz boas obras para ser salvo, mas depois de ser salvo (nascer
de novo) as boas obras serão o resultado natural. As boas obras são o
fruto da nova vida em Cristo.
IMPOR
TANTE: Antes de continuar com o item 14, leia novamente
IMPORT
os ítens 12 e 13.
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14. Jesus disse que qualquer pessoa que é suficientemente boa receberá
a vida eterna. (João 6.47)
❒ Sim
❒ Não
15. Há alguém suficientemente bom para merecer a vida eterna?
❒ Sim
❒ Não
16. “Pois o salário do pecado é a morte; mas o dom gratuito de Deus é
a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor” (Romanos 6.23).
17. O dom de Deus, por meio de Jesus Cristo, é a vida eterna (Romanos
6.23). O que uma pessoa deve fazer para receber esse dom de Deus?
______________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Se você receber Jesus como seu Salvador e Senhor, Ele perdoará seus
pecados e lhe dará a vida eterna. A Bíblia diz: “Se confessarmos os
nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos
purificar de toda injustiça” (1 João 1.9).
A Bíblia diz: “Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo”
(Romanos 10.13).
O que significa invocar o nome do Senhor?
Invocar o seu nome que dizer orar. Quando oramos, estamos falando
diretamente com Deus. Ele ouve e responde às nossas orações.
De coração, faça uma oração simples, crendo que Jesus perdoará seus
pecados e lhe dará vida nova agora. Ore mais ou menos assim: “Jesus,
sou um pecador. Preciso de ajuda. Creio que tu morreste e ressuscitaste
da morte e que vives hoje. Creio que tu, e somente tu, és o único que
podes perdoar meus pecados. Creio que tu podes me dar uma vida nova.
Por favor, entra na minha vida hoje como meu Salvador e Senhor pessoal.
Eu te entrego toda a minha vida. Confiando em ti como meu Salvador,
aceito o dom da vida eterna. Amém.”
Agora, você está pronto para receber a Cristo? Se está, faça uma oração
como a de cima.
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Reveja: Verdades principais nas lições 1-3.
Lição 1 – O problema mais sério do homem é ___________________.
(Romanos 3.23, abaixo)
“Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.”
Lição 2 – O dom maior de Deus é_____________________________.
(João 3.16)
Lição 3 – A resposta maior do homem é ______________________ .
(João 9.38)
1. Leia cuidadosamente João 3.1-21.
2. Qual o nome do homem que foi ver a Jesus?
_______________________________________.
3. Está claro que Nicodemos era:
❒ criança
❒ adulto
4. Nicodemos pertencia _______________________________.
(João 3.1)
Explicação:
Os fariseus pertenciam a um partido da religião na época de Cristo.
Eram rigorosos em obedecer à lei de Moisés e a outras regras que haviam
sido adicionadas à lei através dos séculos.
5. Nicodemos era um homem religioso.
❒ Verdadeiro
❒ Falso
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6. Apesar de Nicodemos haver nascido numa família religiosa, Jesus
disse que isso não era suficiente. Jesus disse que era necessário para
Nicodemos_________________________________. (João 3.7).
7. Apesar de Nicodemos ser sincero em sua religião, não podia
ver o_____________________a menos que nascesse de novo.
(João 3.3)
8. De acordo com João 3.3, um pessoa pode ir para o céu se não
nascer de novo?
❒ Sim
❒ Não
9. Nicodemos era um homem bom que praticava muitos rituais
religiosos; no entanto, não era um membro do reino de Deus,
porque não havia________________________________ . (João 3.3)
10. Nicodemos entendeu sobre nascer de novo? (João 3.4,9-10)
❒ Sim

❒ Não

11. Os judeus estavam seguros de que eram o povo escolhido de Deus.
Entre eles, Deus havia chamado profetas, sacerdotes e reis.
Finalmente, foi através da raça dos judeus que Deus enviou Jesus,
para que fosse o Salvador do mundo. Nicodemos pensou que
pertencia ao reino de Deus por haver nascido judeu. Jesus estava
dizendo que era necessário um segundo nascimento.
O segundo nascimento é o da _______________e do__________.
(João 3.5)
IMPOR
TANTE!
IMPORT
Leia João 1.12,13, onde fica claro que uma pessoa não se torna
filho de Deus pelo nascimento físico, mas por crer em Deus.
12. Em João 3.4, Nicodemos está falando de que tipo de nascimento?
___________________________________________________________
13. Em João 3.6, Jesus está falando de dois tipos de nascimento.
Estes são:
______________________________e__________________________.
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14. Portanto, podemos afirmar que Jesus está falando sobre um
nascimento da___________e um nascimento do____________em João
3.5.
NOTA: O nascimento físico é um nascimento da água, porque o
bebê está envolvido em água no ventre da mãe antes do
nascimento.
15. Jesus estava dizendo a Nicodemos que antes de chegar a ser filho
de Deus era necessário nascer fisicamente (da água), mas também
era necessário nascer do_________________________. (João 3.5,6)
16. O nascimento físico é da carne, e o nascimento espiritual é do
_____________________________________________. (João 3.6)
17. A base do nascimento físico é um pai humano. A base do nascimento
espiritual é_________________________. (João 1.13)
18. João 3.15,16 explica como uma pessoa nasce de novo. De acordo
com estes versículos, uma pessoa nasce de novo por meio (indique
só uma resposta):
1. ❒ das boas obras
2. ❒ do batismo
3. ❒ da crença em Jesus
PARA DISCUSSÃO
1. Por que você acha que Nicodemos foi ver Jesus?
_______________________________________________________________
2. Nicodemos era (indique as respostas certas):
1. ❒ religioso
2. ❒ um homem mau
3. ❒ educado
4. ❒ perseguidor da verdade
5. ❒ necessitado de um novo nascimento
3. A palavra “batismo” encontra-se na história de Nicodemos?
❒ Sim
❒ Não
(Se a sua resposta foi sim
sim, indique, por favor, o versículo.)
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4. Cada pessoa que deseja ir para o céu deve nascer de novo.
❒ Falso
❒ Verdadeiro
5. Uma pessoa que nasce de novo se torna filho de Deus (um membro
do reino de Deus). Isto acontece quando uma pessoa_____________.
(João 1.12)
6.Mencione uma grande verdade que você aprendeu nesta lição:
______________________________________________________.
7. Você já nasceu de novo?
______________________________________________________.

MEMORIZE João 3.3 e 16.

163

BO
AS NO
VAS P
ARA VOCÊ
BOAS
NOV
PARA
Lição 5

UM CAMINHO P
ARA O CÉU
PARA
Charles Brock

1. Jesus disse: “Eu sou caminho, e a verdade, e a vida; ninguém vem ao
Pai, senão por________________________.” (João 14.6)
2. Jesus disse: “ ____________________ a porta; se alguém entrar por
mim, salvar-se-á...” (João 10.9)
3. Jesus disse a Nicodemos: “Aquele que não________________, não
pode ver o reino de Deus.” (João 3.3)
4. Aprendemos que, para que uma pessoa possa nascer de novo, deve receber
a______________como Salvador e Senhor pessoal. (João 1.12)
5. Jesus disse: “______________________________a luz do mundo;
quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida.” (João
8.12)
6. Jesus disse: “________a ressurreição e a vida; quem ____em______,
ainda que esteja morto, viverá; e todo aquele que vive
e_____em______, nunca morrerá.” (João 11.25,26)
7. A Bíblia ensina claramente que Jesus é o único caminho para a vida
eterna e o céu.
Leia João 1.10-20; 3.36; 6.29,40,47; 10.28
8. Pedro disse: “Em nenhum outro há salvação; porque também debaixo
do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual
devamos ser salvos” (Atos 4.12)
Baseado neste versículo, sabemos que a salvação se encontra somente
em ___________________________________________________ .
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9. Jesus mencionou outro mediador entre Deus e o homem, além dele? (João
14.6)
❒ Sim

❒ Não

10. É verdade, todos estão condenados por causa do______________.
(Romanos 6.23, abaixo)
“Porque o salário do pecado é a morte; mas o dom gratuito de Deus
é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor.”
11. Também é verdade que Deus providenciou uma solução para o
problema do pecado do homem quando enviou_____________para
morrer na cruz. (João 3.17)
12. Leia os seguintes versículos bíblicos:
“Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus
pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele;
torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar” (Isaías
55.7)
“O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo.
Arrependei-vos, e crede no evangelho” (Marcos 1.15).
Arrependimento quer dizer tornar para_____________________.
13. Uma pessoa não deve apenas arrepender-se do pecado, mas também
____________em Jesus como o único Salvador. (João 3.18)
14. Deus promete vida eterna (João 3.36):
❒ somente àqueles que são suficientemente bons,
❒ somente àqueles que crêem no Filho de Deus.
15. Se aceitar a palavra de Jesus e crer (João 5.24):
O que terá? ________________________________
Quando a receberá? _________________________
16. Qual a palavra em João 1.12 que significa o mesmo que “crer”?
_______________________________________________________
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17. Para tornar-se membro da família de Deus, uma pessoa deve_______
a Jesus como Salvador e Senhor pessoal. (João 1.12)
Alguns dirão: “Eu creio”. Mas a palavra “crer”, como é usada na
Bíblia, significa mais do que uma simples crença mental em alguns
fatos ou ensinos. Significa confiar numa PESSOA com todo o seu
CORAÇÃO. Crer em JESUS CRISTO para a salvação é muito
diferente do que crer num herói nacional. “É mais do que
simplesmente saber algo a respeito dEle. É uma entrega pessoal e
completa a Ele como Salvador e Senhor.
“CRER” QUER DIZER CHEGAR DIRETA E PESSOALMENTE
A JESUS CRISTO PARA SE SALVAR.
Em uma nação que se diz cristã, quase todos “crêem” em Deus
e em Jesus. A Bíblia diz que também os demônios crêem. Mas
é claro que os demônios não são cristãos e jamais irão para o
céu.
“Tu crês que há um só Deus? Fazes bem; também os demônios o
crêem, e estremecem.” (Tiago 2.19)
Os demônios crêem que há um só Deus. Crêem que Jesus é o Filho
de Deus. Mas a crença genuína que leva à salvação significa confiar
completamente em Jesus como Salvador e Senhor. Isto significa
entregar a sua vida a Jesus como Salvador e Senhor.
A crença que traz a vida eterna exige um compromisso pessoal e
consciente com Cristo.
Leia mais uma vveez: João 1.12; 3.15,16,18,36; 5.24; 8.12; 14.6
O objetivo da fé (em quem crer) em todos estes versículos é sempre
uma pessoa só. Asinale-a.
❒
❒
❒
❒
❒

Pedro
Paulo
José
Maria
Jesus
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“E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum
outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos” (Atos
4.12).
MEMORIZE João 5.24.
Se você ainda não está pronto, talvez queira pensar um pouco mais. Em
nossa próxima lição, será dada outra oportunidade para você fazer esta
decisão. Se você recebeu a Cristo (nasceu de novo) hoje, leia, por favor,
João 3.16 e João 5.24. Agora faça uma oração de gratidão como esta:
Jesus, obrigado por me salvar hoje. Amém.
MEMORIZE João 1.12.
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Se você ainda não nasceu de novo, esta lição o ajudará a entender como fazêlo.
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1.

DEUS
5.
8.

2.

9.
10.

3.

11.

4.

CÉU

Siga cuidadosamente as seguintes instruções:
Passo a passo, desde o número 1 até o número 11, preencha os quadros
acima como a Ponte da Vida na primeira página desta lição. Mas tente
fazer sua própria ponte da vida sem olhar para a primeira página. Comece
lendo o número 1 da página seguinte. Então escreva PECADO – João
3.18 – no quadro acima. Faça então o número 2. RESULTADO DO
PECADO – Romanos 6.23. Depois de ler o versículo e preencher o espaço,
escreva RESULTADO DO PECADO – Romanos 6.23 no quadro.
Continue até completar a ponte da vida.
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1. PECADO - João 3.18
“Quem crê nele não é condenado; mas quem não crê já está
condenado; porquanto _____ no nome do unigênito Filho de Deus.”
2. RESULTADO DO PECADO - Romanos 6.23
“Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus
é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor.”
O resultado do pecado é a _____________ .
3. MORTE/JULGAMENTO - Hebreus 9.27
“E, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo
depois disto o juízo.”
Todas as pessoas têm dois compromissos:____________________
e_____________________________.
4. INFERNO - O lugar final para aqueles que não nasceram de novo.
5. O AMOR DE DEUS - Romanos 5.8
“Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu
por nós, sendo nós ainda pecadores.”
Como é que Deus mostrou seu amor para conosco?
________________________________________________________
____________________________________________________________
________________________________________________________
6.Para fazer a ponte, desenhe a cruz no espaço que se acha entre
HOMEM e DEUS.
7. Para completar a ponte, escreva JESUS CRISTO.
8. FÉ - Efésios 2.8,9
“Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós;
é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie.”
Agora preencha os três quadrinhos com as palavras BATISMO,
BOAS OBRAS, CEIA DO SENHOR. Alguns diriam que estes são
o caminho para Deus, mas note que não são suficientes, nunca
alcançam a Deus. Esta é a mensagem de Efésios 2.8,9 que acabamos
de ler.
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9.

CRER - João 5.24
“Quem_______________a minha palavra, e____________naquele que
me enviou,________________a_________________________, e não
entrará em condenação, mas passou da morte para a vida.”
Preencha os espaços e escreva as mesmas palavras acima da cruz.
Estes são os passos que você deve tomar para passar pela ponte.

10. RECEBER - Em João 1.12, há outra palavra que significa o mesmo
que crer. É ____________________________ .
11. ORAR - Romanos 10.13
“Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.”
Abrir seu coração a Cristo significa que você o chamará (orará),
convidando-o a entrar em sua vida como Senhor e Salvador pessoal.
Agora, você pode fazer uma oração como esta?
“Jesus, sou um pecador. Preciso de ajuda. Li sua palavra na Bíblia.
Agora creio que o Senhor perdoará meus pecados e me dará nova
vida. Por favor, entre na minha vida como meu Salvador e Senhor.
Amém.”
Se você orou convidando Jesus para entrar na sua vida como
Salvador e Senhor, agora, de coração, faça uma oração de gratidão
como esta: “Jesus, obrigado por me dar nova vida. Amém.”

MEMORIZE Efésios 2.8,9 (número 8 nesta lição).
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Jesus disse: “Entrai pela porta estreita; porque larga é a porta, e espaçoso o
caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela; e
porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há
que a encontram” (Mateus 7.13,14).
1. Estude por alguns minutos a primeira página desta lição. Você está no
caminho estreito ou no largo? _______________________ .
2. Em qual caminho você quer estar?
❒ caminho estreito
❒ caminho largo
3. Na lição 6, estudamos que as pessoas estão separadas de Deus por causa
do seu _________________________ . (Romanos 3.23)
4. Algumas pessoas que estão no caminho largo diriam: “Todos os
caminhos levam ao céu.” Jesus disse que há dois caminhos. Um conduz
à_________, e o outro à____________. (Mateus 7.13,14 e João 14.6)
5. Alguém no caminho largo diz freqüentemente: “Vou para o céu se for
uma boa pessoa?” A Bíblia diz: “Porque pela graça sois salvos, por meio
da fé; e isto não vem de vós; é dom de Deus. Não vem das obras, para
que ninguém se glorie.” (Efésios 2.8,9)
Baseado nestes versículos, marque a forma correta para a salvação.
❒ Obras = salvação
❒ Graça + fé + obras = salvação
❒ Graça + fé = salvação
6. Alguém no caminho largo também diria: “Vou com os outros.”
Leia o seguinte versículo: “E não vos conformeis com este mundo, mas
transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que
experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus”
(Romanos 12.2).
7. Um outro diria: “O batismo me salvará.” Mas não há nenhum exemplo
disso na Bíblia. Se uma pessoa pode ser salva pelo batismo, então por
que Jesus teve que morrer? Na Bíblia, o batismo sempre vem depois da
fé.
“De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua
palavra; e naquele dia agregaram quase três mil almas” (Atos 2.41)
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8. Freqüentemente as pessoas dizem: “Vou para o céu se seguir os
mandamentos.” Leia o versículo seguinte: “Sabendo que o homem
não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos
também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em
Cristo, e não pelas obras da lei; porquanto pelas obras da lei nenhuma
alma será justificada” (Gálatas 2.16).
Neste versículo, vemos que uma pessoa se salva pela __________
em____________________. Nunca pelas obras da lei. (Se você tem
um Novo Testamento, leia Romanos 3.20-31.)
9. Uma outra pessoa no caminho largo diz: “Confio na minha igreja para
a salvação.” Mas a salvação vem somente pela________em________.
10. Uma outra diz: “Tenho muito tempo pela frente. Talvez amanhã eu
aceite a Cristo pela fé.” Você tem certeza de que terá um amanhã?
11. Você pode transferir-se do caminho largo para o caminho estreito.
Leia João 14.1-6.
12. A menos que uma pessoa tenha_______________________, não
poderá entrar no caminho estreito que chega ao céu. (João 3.3)
13. No caminho estreito, há uma pessoa que pergunta: “O que devo fazer
para ser salvo?” Talvez você esteja fazendo a mesma pergunta. A
resposta a esta pergunta se acha em Atos 16.30,31: “E tirando-os
para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar?
E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua
casa.”
O que você deve fazer para obter a vida eterna?
1. Ouvir as boas novas de Jesus;
2. Admitir que é um pecador;
3. Crer convictamente que Jesus perdoará todos os seus pecados e lhe
dará a vida eterna;
4. Convidar Jesus Cristo para ser seu Salvador e Senhor. Você pode fazer
isso por meio de uma oração simples, no seu coração,
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diretamente a Deus. Pode ser assim: “Jesus, sou um pecador. Por favor,
perdoa-me. Recebo a Ti como meu Salvador pessoal e como meu
Senhor. Amém.”
Leia agora João 5.24 e dê graças a Deus por sua nova vida.
Você completou sete lições. Se você nasceu de novo, isto é somente o
começo. Haverá desenvolvimento e maturidade em sua vida nova.
Talvez você esteja pensando: E agora? Esta é a pergunta que vamos
responder em nosso próximo estudo.
MEMORIZE João 14.6.
“Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para
redargüir, para corrigir, para instruir em justiça; para que o homem de
Deus seja perfeito, e perfeitamente instruído para toda boa obra” (2
Timóteo 3.16,17).
“Jesus disse: O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão
de passar” (Mateus 24.35).
“Seca-se a erva, e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste
eternamente” (Isaías 40.8).
“Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum,
mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo”
(2 Pedro 1.21).
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Como Usar este material:
1.

Em lição número um, leia para os participantes a história.
ü Depois de ler a história, faça em voz alta as perguntas orais.
Dê oportunidade a todas as pessoas para participarem.
ü Leia de novo a história, especialmente se erraram muitas
perguntas orais.
ü Depois, leia para o grupo as verdades espirituais. Converse
sobres essas verdades, mas nunca discuta! É o Espírito Santo
que convence o pecador, não nós.
ü Peça aos participantes para fazerem os pedidos de oração
ü Termine o estudo fazendo oração para todos os participantes,
cite todos os pedidos mencionados. Também ore para o
entendimento e a conversão de todos os participantes.

2.

Nas lições 2 a7 comece o estudo fazendo as perguntas de revisão.
Procure lembrar as histórias que foram contadas anteriormente e as
verdades espirituais. O arrependimento é um ponto principal que deve
ser reforçado toda semana depois da lição número 2.
ü Leia a história nova
ü Faça as perguntas orais
ü Leia de novo a história
ü Leia e discuta as verdades espirituais. Não tenha medo de
fazer apelo mais cedo se as pessoas demonstram interesse.
ü Peça para cada um fazer seu pedido de oração. Se alguém
aceitar a Cristo antes da lição final, é bom que eles também
orem nesse período de intercessão.

3.

Na lição 7, faça o apelo no final. Dê oportunidade a todos de
aceitarem a Cristo, mas não é necessário implorar. O Espírito Santo
faz a obra, não os líderes. Se aceitarem a Cristo, ajude os a fazer a
oração na lição ou a sua própria oração durante o estudo.

Texto bíblico citado do NOVO TESTAMENTO, NOVA VERSÃO
INTERNACIONAL, Ó 1993, pela Sociedade Bíblica Internacional. Usado
com permissão da Editora Vida. Todos os direitos reservados.

*Este estudo pode ser reproduzido liberal e gratuitamente, mas não
deve ser usado para fins comerciais.
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AS BOAS NOVAS DE JESUS
por
Christy A. Brawner
“O Nascimento de Jesus”-Lição 1
Mateus 1-2
“Assim, ao todo houve catorze gerações de Abraão a Davi,
catorze de Davi até o exílio na Babilônia, e catorze do exílio até
o Cristo.” Mateus 1:17 (NVI)
Maria, uma mulher judia, ficou grávida sem ter relações
sexuais pois ela concebeu do Espírito Santo. O noivo dela, como
era justo e não queria escandalizá-la, resolveu desfazer o noivado
secretamente. Mas, na mesma noite em que pensava em fazer isso,
um anjo do Senhor apareceu para ele num sonho e disse: “Não tema
receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede
do Espírito Santo. Ela dará à luz a um Filho e você deverá dar-lhe o
nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados.”
Maria era a mulher sobre a qual o profeta Isaías tinha se referido
quando falou que “a virgem engravidará e dará à luz um filho, e lhe
chamarão Emanuel, que significa ‘Deus conosco’.”
Então José acordou do sonho e obedeceu ao anjo. Casou-se
com Maria, mas eles só tiveram relações sexuais depois do
nascimento do nenê. E José deu o nome para ele de Jesus, conforme
o anjo tinha dito para ele. Jesus nasceu na cidade de Belém que
localiza-se no distrito da Judéia, no país de Israel, no tempo de um
rei que se chamava Herodes.
Alguns homens sábios, ou magos, vieram do oriente (do
leste) à Judéia porque tinham visto uma nova estrela no céu e essa
estrela para eles significava que estava nascendo o novo rei dos
judeus. Os magos, sem saber exatamente pra onde ir, foram
procurar o novo rei no palácio do Rei Herodes. Lá eles
perguntaram onde estava o recém-nascido rei dos Judeus. Herodes
ficou muito preocupado ao ouvir isso, então fez uma reunião com
todos os sacerdotes e líderes religiosos do palácio
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para saber deles onde as Escrituras (livros do Velho Testamento)
diziam que nasceria o prometido rei dos Judeus.
Os sacerdotes lhe explicaram que a Bíblia diz que o meninorei ia nascer em Belém. Depois, ele procurou saber com os magos
quando exatamente eles tinham visto a estrela pela primeira vez. Ele
perguntou isso para poder fazer as contas e saber mais ou menos a
idade da pequena criança.
Herodes então falou aos homens sábios: “Vão informar-se
com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me,
para que eu também vá adorá-lo”.
Os magos partiram do palácio e continuaram a seguir a
estrela até que ela parou em cima de uma casa. Dentro dessa casa,
encontraram Maria, José e Jesus. Eles O adoraram e Lhe
ofereceram ouro para Ele, incenso e mirra, coisas muito caras na
época.
Antes dos homens sábios irem embora, eles tiveram sonhos
onde foram avisados a não voltarem e contarem a Herodes do
nascimento de Jesus. Então eles voltaram para casa por outro
caminho.
Depois que os sábios partiram, José teve um outro sonho.
Nesse sonho ele recebeu o aviso de Deus para fugir para o Egito
junto com sua família porque Herodes tentaria matar Jesus. Então
eles se levantaram sendo ainda noite, e fugiram para o Egito.
Tiveram de morar no Egito até a morte de Herodes. Isso também
tinha sido previsto pelo profeta Oséias no Velho Testamento: “Do
Egito chamei o meu Filho.”
Herodes, quando descobriu que os Magos tinham escapado
das suas mãos, saiu, ele mesmo, para matar o menino-rei. Então,
mandou matar todas as crianças com menos de dois anos de idade
em Belém e nas cidades próximas. A morte das crianças foi uma
coisa terrível e louca. Mas isso também foi previsto pelo profeta
Jeremias no Velho Testamento.
Quando Herodes morreu, um anjo apareceu a José e mandou
que voltassem para Israel. José, mesmo assim, ficou com medo de
voltar para Judéia, porque o filho de Herodes estava no trono, então
eles mudaram para uma outra província que se chamava Galiléia, na
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cidade de Nazaré. Jesus passou a sua infância nessa cidade. Isso
também foi para cumprir a promessa que tinha sido feita pelos profetas

“Ele será chamado Nazareno.”
Perguntas Orais:
1. Quem foi Maria?
2. Para quem o anjo apareceu quando falou como o menino deveria
se chamar? Qual seria o nome da criança?
3. Os magos seguiram a estrela. A quem eles queriam ver?
4. Por que você acha que Herodes ficou preocupado quando escutou
a história dos reis magos?
5. Como os magos ficaram sabendo que era para voltar por outro
caminho?
6. O que Herodes fez para tentar matar o rei dos judeus?
7. Como José ficou sabendo que era para fugir para o Egito?
8. Como ele ficou sabendo que estava na hora de voltar?
9. Por que que José levou a sua família para a Galiléia?
10. Qual é o nome da cidade onde Jesus passou a sua infância?
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Verdades Espirituais-Lição 1
Mateus 1-2
1. Deus é fiel e sempre cumpre suas promessas. Desde a criação
do mundo, Deus havia prometido que mandaria o seu Filho para
a Terra. Através dos anos, Ele repetiu essa promessa para
muitos homens, muitas vezes, dizendo detalhes de como seria
Sua vinda. Ele fez exatamente o que disse. Vamos nos lembrar
de pelo menos uma das profecias do Velho Testamento
cumpridas nesse texto.
Deus é fiel a nós do mesmo jeito. Na Bíblia há muitas promessas
de Deus a nosso respeito. Ele vai cumprir todas elas. Nós
precisamos ler a Bíblia e descobri-las.
2. A Bíblia é a Palavra de Deus e tudo que está nela é a verdade.
Deus falou milhares de anos antes, como seria o nascimento de
Jesus. E aconteceu exatamente como foi escrito. Essa é uma
prova de que a Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus.
Nenhum homem conseguiria fazer isso.
3. Deus é soberano. Isso quer dizer que Ele está no controle de
tudo. Ele faz muitos milagres nas nossas vidas. Neste texto
aconteceram vários milagres. Vamos citar algum.
4. Deus se comunica com o homem. Deus falou com José a
respeito do nascimento de Jesus e também da necessidade de
escapar de Herodes. Ele falou para os reis magos para não
voltarem para a casa de Herodes. E hoje, Ele também quer falar
com cada um de nós a respeito das nossas vidas.
5. Deus sabe de tudo. E, às vezes, Ele, na sua sabedoria, permite
que coisas horríveis aconteçam. Herodes queria matar o menino
rei porque se sentiu ameaçado por Jesus. Deus sabia que
Herodes iria matar todas aquelas crianças. Ele sabia o que
estava no coração de Herodes. Mas Ele deu a Herodes a
oportunidade de escolher o que fazer. Ele poderia fazer o que
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era certo ou disobedecer a Deus.

Hoje Deus sabe o que está dentro do coração de cada um de
nós. E muitas vezes, nós também sabemos o certo, mas não
queremos obedecer a Deus. Ele nos dá a escolha de obedecê-Lo ou
não. No caso de Herodes, muitas crianças sofreram por causa da
desobediência de Herodes. Hoje em dia, existem muitas situações
em que, as escolhas erradas de algumas pessoas trazem muita
tristeza até para quem não merece. Você se lembra de uma situação
recente onde pessoas sofreram sem precisar por causa da
desobediência de outras?
É importante entender que foi exatamente por isso que Jesus
veio à Terra. Ele entrou num mundo cheio de tragédia e veio para
dar paz e esperança a todos nós. Precisamos entender como
podemos receber a paz de Deus através de Jesus dentro das nossas
vidas.
6. Os sacerdotes e professores da lei sabiam também da promessa
da vinda do filho prometido mas não foram conhecer a Jesus.
Será que é possível saber muito sobre a Bíblia e Jesus mas não
conhecer a Cristo pessoalmente?
7. Jesus é Deus Conosco, ou Emanuel. O anjo falou para José
essas palavras que foram escritas pelo profeta Isaías.
Muitos gostam de falar que Jesus foi somente um profeta, outros
falam que Ele é um anjo, mas a Bíblia ensina que Jesus é Deus.
Neste estudo, para as próximas 6 semanas, tentaremos descobrir
quem realmente é JESUS CRISTO e quais foram suas BOAS
NOVAS.
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AS BOAS NOVAS DE JESUS
por
Christy A. Brawner
“O Batismo de Jesus”- Lição 2
Mateus 3-4
“E dizendo: Arrependam-se, porque o reino dos céus está
próximo.” Mat. 3:2 (NVI)
Revisão
1. O nome da mãe de Jesus é ____________.
2. O milagre do nascimento de Jesus foi que ele nasceu de uma
mulher que ainda era ______________.
3. O Velho Testamento falou muitas coisas a respeito do
nascimento de Jesus. Uma dessas coisas foi que ele se chamaria
Emanuel que significa Deus ____________.
4. Herodes foi um ____________ que quis matar Jesus. Por isso
ele mandou _________ todas as crianças com menos de dois
anos de idade que moravam em Belém.
5. Seguindo uma ___________,os magos foram achar Jesus.
Voltaram por outro caminho por causa de um __________ que
os avisou para não fazerem isso.
6. José levou sua família para o Egito porque Deus lhe mostrou
num __________ que Herodes queria _____Jesus.
7. José soube que já podia voltar para Israel através de um outro
____________.
8. Onde José levou a sua família para morar?
9. Deus sempre cumpre as suas _____________.
Essas são as palavras que foram pregadas por um homem
que se encontrava no deserto da Judéia. Esse homem se vestia de
pêlos de camelo e um cinto de couro. Ele se alimentava de mel
silvestre e gafanhotos e o seu nome era João Batista.
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Muitos de toda a área do rio Jordão e da Judéia saíam para o
deserto para ouvir suas palavras. Depois de ouvi-lo, muitos se
batizavam no rio Jordão confessando os seus pecados. Os fariseus e
saduceus, que eram os religiosos da época, também vieram para ver
o que estava acontecendo. Quando João Batista os viu, chamou-os
de “filhos de serpentes” dizendo que não temiam a Deus, pois
pensavam que porque eram muito religiosos Deus iria aceitá-los.
Enquanto João estava pregando, Jesus veio e quis que João
O batizasse. Mas João não queria pois achava que ele não era
imporante suficiente para batizá-lO. Porém Jesus insistiu e os dois
entraram para dentro da água do rio Jordão. Jesus se abaixou na
água e quando se levantou, imediatamente os céus se abriram e o
Espírito de Deus, como uma pomba, desceu dos céus sobre Ele. E
também a voz de Deus falou: “Este é o meu Filho amado em quem
me agrado.”
Então Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto
para ser tentado por Satanás. Ele ficou sem comer e beber por
quarenta dias e depois desse tempo estava com muita fome. Foi
nessa hora que Satanás veio tentá-lO.
A Bíblia fala sobre três tentações de Jesus no deserto. Na
primeira, Satanás Lhe pediu para transformar algumas pedras em
pães, para provar que era Deus. Mas Jesus respondeu ao diabo
usando a Palavra de Deus. Na segunda, Satanás pediu para Ele se
saltar do telhado de um templo para provar que era Deus. Mas
Jesus lhe respondeu usando novamente a Palavra de Deus. Na
última, Satanás transportou Jesus a um monte e disse-lhe: “Tudo isto
te darei, se prostrares e me adorares.” Jesus respondeu-lhe: “Retirese, Satanás, pois está escrito: “Adore somente ao Senhor seu Deus e
sirva somente a Ele.” Então o diabo O deixou, e chegaram anjos
para servi-lO.
Jesus saiu do deserto e ouviu que João Batista tinha sido
preso. Então, voltou para Galiléia deixando a cidade da sua infância
e foi morar em uma cidade na beira da lagoa da Galiléia, que se
chamava Cafarnaum. Isso para cumprir o que havia sido dito pelo
profeta Isaías quando disse: “Terra de Zebulom e terra de Naftali,
caminho do mar, além do Jordão, Galiléia das nações; o povo que
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vivia nas trevas viu uma grande Luz; sobre os que viviam na terra da
sombra da morte raiou

uma luz.”
A Bíblia nos diz que foi daí em diante que Jesus começou o
seu trabalho público na terra. A mensagem que pregou foi esta:
“Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus.”
Perguntas Orais:
1. Como era João Batista?
2. Qual era a mensagem que João Batista pregava?
3. O que João Batista fazia com as pessoas que confessavam os
seus pecados?
4. Por que João não queria batizar Jesus?
5. Como Jesus foi batizado?
6. O que aconteceu na hora em que Jesus se levantou da água?
7. Por que Jesus foi ao deserto?
8. O que Jesus fez durante os quarenta dias no deserto?
9. Qual foi uma das tentações de Satanás?
10. Depois das tentações, quem veio servir Jesus?
11. Qual foi a mensagem de Jesus?
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Verdades Espirituais - Lição 2
Mateus 3-4
1. A mensagem de João Batista e a de Jesus era a mesma:
Arrependam-se porque é chegado o reino dos céus.
-Arrepender-se quer dizer mudar de opinião sobre os nossos
pecados, entregando o controle total da nossa vida para Jesus.
A Bíblia nos ensina que pecado é desobediência a Deus. É fazer
aquilo que Deus fala para não fazermos e também deixar de fazer o
certo que Ele quer que façamos. Quais são exemplos de pecados
que as pessoas cometem hoje em dia?
*Será que arrepender é uma coisa difícil de fazer? O que significa
essa palavra para você?
2. Os religiosos pensavam que não precisavam se arrepender dos
pecados porque eram muito religiosos. João chamou-os de
serpentes. Será que existem no mundo pessoas suficientemente
boas
e religiosas que não precisam se arrepender de seus pecados?
A Bíblia diz em Romanos 3:23 que “Todos pecaram e destituídos
estão da glória de Deus.”
A palavra “destituído” quer dizer “totalmente separado”.
*Será que existem pessoas sem pecado? A Bíblia diz que não. Você
concorda com a Bíblia que todos nós temos pecados? Você
concorda com a Bíblia que existe uma separação entre o homem e
Deus por causa dos nossos pecados?
3. Jesus foi batizado, mas Ele sendo Deus nunca pecou.
O batismo NÃO é um ritual religioso que tira os pecados da vida das
pessoas. Se fosse para tirar pecados, Jesus não se batizaria, porque
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não tem nenhum pecado.
4. Quando Jesus levantou das águas o Espírito Santo desceu, como
uma pomba do céu e o Deus Pai disse em voz alta: “Este é o
meu Filho amado, em quem me agrado.” Aqui nós vemos as três
pessoas da trindade: O Deus Pai, O Deus Filho Jesus, e o
Espírito Santo.
5. Jesus foi levado para o deserto para ser tentado por Satanás.
Satanás é real. Ele é um espírito que está no mundo, junto com
muitos outros espíritos chamados demônios. Ele pode trazer
destruição a nossas vidas tentando nos fazer desobedecer a
Deus. Assim como Jesus foi tentado, nós também somos
tentados por Satanás. Mas além disso nós, como humanos,
somos tentados por nosso próprio coração- onde há muita
maldade.
6. O profeta Isaías profetizou que Jesus iria morar no caminho do
mar e que Ele seria uma luz para o povo que estivesse na
escuridão, para aqueles que estivessem na “sombra da morte.”
Todos nós nos encontramos na escuridão, mas talvez você ou
alguém que você ama esteja vivendo na “sombra da morte”- alguns
levados pelas drogas, outros pela imoralidade, outros pela violência.
O texto em Isaías fala que Jesus veio para dar luz a nós que nos
encontramos na escuridão. Ele pode e quer libertar aqueles que
estão na sombra da morte.
EM JESUS EXISTE ESPERANÇA PARA UMA NOVA VIDA!
ELE QUER DAR LUZ E LIBERDADE A TODOS NÓS.

188

AS BOAS NOVAS DE JESUS
por
Christy A. Brawner
“Os Milagres de Jesus”- Lição 3
Mateus 4-9
“Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens.”-Mateus 4:19
(NVI)
Revisão
1. Quem falou com José sobre a vinda de Jesus e falou que o seu
nome seria “Emanuel” ou Deus Conosco? Isso nos ensina que
Jesus é _______ Conosco.
2. Quem queria matar o menino Jesus? Por quê? Jesus escapou da
morte porque sua família fugiu para o_________.
3. Quem batizou Jesus? O fato de Jesus ter sido batizado nos diz
que a função do batismo não é a purificação dos ____________.
4. Quando Jesus levantou das águas, uma pomba desceu dos céus e
uma voz falou. Quem era a pomba, e de quem era a voz que
veio do céu?
5. Os fariseus achavam que não precisavam se arrepender dos seus
pecados porque eram muito religiosos. É possível alguém ser
bom ou religioso suficiente para eliminar os pecados?
6. O que quer dizer a palavra “arrepender?”
7. Quem tentou Jesus no deserto? Como Jesus conseguiu superar
essa tentação?
À beira do mar da Galiléia, Jesus viu dois pescadores.
Chamou-os e disse-lhes: “Sigam-me, e eu vos farei pescadores de
homens.” Imediatamente, deixaram as suas redes e o seguiram.”
Naquele dia, Jesus chamou os seus primeiros quatro discípulos:
Pedro, André, Tiago e João. Todos eram pescadores.
Então Jesus ia por toda a Galiléia ensinando nas sinagogas
(as
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igrejas judáicas), pregando o evangelho do reino e curando todo tipo
de doença e mal entre o povo. E uma grande multidão o seguia.
Um leproso chegou a Jesus e começou a adorá-lo. Ele disse
a Jesus: “Se quiseres, podes purificar-me!” Jesus respondeu:
“Quero: Seja purificado.” E logo o homem ficou curado da lepra.
Um capitão do exército romano também chegou a Jesus.
Esse homem veio pedir por seu criado que era paralítico e que
estava sofrendo muito. Ele acreditou no poder de Jesus para curar o
seu criado. Jesus reconheceu a sua fé e naquela hora o criado foi
curado.
Uma outra vez, do outro lado do mar, havia dois homens
endemoninhados. Esses homens eram tão violentos e loucos que
ninguém podia nem passar pelo caminho onde se encontravam. Eles
moravam num cemitério.
Quando viram Jesus, os demônios gritaram: “Que queres
conosco, Filho de Deus? Vieste aqui nos atormentar antes do tempo
determinado?”
Um pouco afastado de onde estavam, havia uma grande
manada de porcos. Os demônios pediram para Jesus que os deixasse
entrar naquela manada de porcos.
Ele lhes disse: “Vão”. E os demônios saíram dos homens e
entraram nos porcos. Os porcos ficaram possuídos e loucos.
Correram para a água e afogaram-se todos.
Os criadores de porcos fugiram e contaram para todos o que
Jesus tinha feito com os seus porcos. Então os habitantes daquele
lugar pediram a Jesus que fosse embora daquela região.
Ao sair dessa região, Jesus viu um homem que se chamava
Mateus. Mateus trabalhava para o governo como cobrador de
impostos. Jesus lhe disse: “Siga-me.”. E ele se levantou e O seguiu.
Então Jesus e os seus seguidores foram jantar numa casa
cheia de pessoas de má fama na cidade. Quando os religiosos (os
chamados fariseus) os viram, perguntaram para os discípulos: “Por
que o mestre de vocês come com publicanos e ‘pecadores’?”
Quando Jesus ouviu esse comentário, respondeu aos
fariseus: “Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas
sim os doentes. Vão e aprendam o que significa isto: ‘Misericórdia
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não sacrifício.’ Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores.”
Perguntas Orais:
1. Qual era a profissão dos primeiros discípulos de Jesus?
2. O que fizeram quando Jesus os chamou?
3. Jesus estava indo para toda parte de Galiléia e multidões O
seguiam. O que Jesus estava fazendo para chamar tanta
atenção?
4. Qual foi a primeira cura relatada no livro de Mateus?
5. Qual era o problema do criado do capitão romano?
6. Os endemoninhados moravam num cemitério. Como eram esses
homens?
7. O que os demônios fizeram quando viram Jesus?
8. Para onde Jesus expulsou os demônios?
9. O que aconteceu com os porcos?
10. Como foi a reação dos criadores de porcos?
11. Que tipo de homem era Mateus?
12. Jesus foi jantar com que tipo de pessoas?
13. O que os fariseus acharam disso?
14. Qual foi a resposta de Jesus aos fariseus?
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Verdades Espirituais-Lição 3
Mateus 4-9
1. Jesus não faz diferença entre as pessoas.
-Os seus primeiros discípulos eram pescadores, homens
simples e sem estudo.
-O leproso era um homem excluído da sociedade porque
tinha uma doença na pele que o deixava feio e desprezado
por todos.
-O criado do capitão romano era um paralítico sem recursos
financeiros ou posição na sociedade.
-Mateus foi um cobrador de impostos. Provavelmente ele
era rico, mas um corrupto ladrão que roubava do povo.
-Os endemoninhados eram tão desprezados que os criadores
de porcos preferiam os seus porcos vivos a esses homens
sarados. Eles moravam com os mortos no cemitério.
2. Jesus tem poder para curar as nossas doenças. Você se lembra
de algum exemplo do texto?
3. Jesus tem poder sobre todos os espíritos ou demônios. Existem
pessoas que se envolvem com demônios ou espíritos. Existem
algumas que por envolvimento de outros, se acham oprimidas
pela presença dos espíritos maus. Antes mesmo que percebam,
os demônios tomam o controle de suas vidas. Só Jesus tem
poder para libertá-las.
4. Jesus ama as pessoas de má fama. Ele aceita todos os
pecadores. Ele não condena as pessoas, mas procura levar todos
nós ao arrependimento e perdão verdadeiros.
5. Os religiosos, ou fariseus, não se arrependeram e se achavam
melhores do que os pecadores. O que é melhor: um tremendo
pecador arrependido e perdoado ou uma pessoa com poucos
pecados mas sem nenhum arrependimento?
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-A resposta é: um tremendo pecador arrependido.
Jesus nos aceita e nos ama do jeito que somos. Não importa se
somos grandes pecadores, pobres, sem estudo, problemáticos ou
com problemas físicos. Pra Ele, somos todos iguais. O importante é
nos arrependermos e O seguirmos a Jesus.
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AS BOAS NOVAS DE JESUS
por
Christy A. Brawner
“Os Ensinos de Jesus” Lição 4
Mateus 10-16
“Misericórdia quero, e não sacrifício.” Mateus 12:7 (NVI)
Revisão
1. Jesus nasceu de uma mulher judia que se chamava __________.
2. Os magos do Oriente conseguiram achar Jesus porque estavam
seguindo uma ______________.
3. Os magos não passaram novamente pelo palácio de Herodes
porque foram avisados num ____________ a voltar por outro
caminho.
4. João Batista morava no deserto pregando e ______________
todos aqueles que confessassem os seus pecados.
5. O que quer dizer a palavra “arrepender?”
6. Quando Jesus foi batizado uma ____________ desceu do céu, e
a voz de Deus falou, representando as três pessoas da trindade:
Deus ________, Deus Filho que é ____________, e Deus
________ ___________.
7. No deserto Jesus foi tentado por _______________.
8. Os primeiros discípulos de Jesus eram ____________ por
profissão.
9. Jesus encontrou dois homens que estavam morando num
cemitério. O que havia de errado com esses homens? Como
Jesus os ajudou?
10. Os fariseus criticaram Jesus porque Ele comia com que tipo de
pessoas?
11. O que é melhor, um grande pecador arrependido ou uma pessoa
com poucos pecados sem nenhum arrependimento?
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Então Jesus chamou os seus doze discípulos, ou seja, os
doze homens mais comprometidos, e deu a eles poder para
expulsarem os espíritos imundos, e para curarem toda a enfermidade
e todo o mal. Jesus lhes disse: “Pois receberam de graça; dêem
também de graça.” E Judas Iscariotes também foi incluído nesse
grupo.
Ele os enviou por todos os cantos do país de Israel para
chamarem o povo judaico ao arrependimento dos pecados e terem fé
em Jesus Cristo. Jesus lhes deu essa mensagem: “Quem, pois, me
confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de
meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos
homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus.”
E Jesus também partiu continuando a ensinar e a pregar na
Galiléia. Mas o povo da Galiléia, com o qual Ele tinha gasto muito
do seu tempo e para o qual Ele tinha feito tantos milagres O rejeitou.
A cidade de Cafarnaum, onde começou o seu trabalho público,
rejeitou-O também.
Então, ao ver isso, Jesus voltou a falar com o seu Pai e estas
foram as Suas Palavras:
“Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque
escondeste estas coisas aos sábios e cultos e as revelaste aos
pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas
me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não
ser o Pai, e ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho e aqueles a
quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim, todos os que estão
cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre
vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de
coração; e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Porque
o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.”
Depois de dizer essas coisas, Jesus e os seus discípulos
passaram pelos campos de trigo, e era um Sábado. Seus discípulos
estavam com fome, então pararam para colher e comer as espigas.
Mas os fariseus, lembre-se de que esses são os religiosos,
viram isso e os acusaram de estarem trabalhando no dia de Sábado,
o que era contra a lei judáica. Mas Jesus lhes respondeu que eles até
agora não tinham entendido a lei de Deus, porque está escrito:
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quero, e não sacrifício.”
Do campo foram para a sinagoga (a igreja judáica), e lá havia
um homem com uma mão mirrada. Jesus pediu para aquele homem
estender a sua mão e o curou em frente de todos ali, em pleno
sábado.
Os fariseus saíram daquele lugar e formaram um conselho
contra Jesus para mataá-lO. Jesus sabia o que planejavam, então se
retirou daquele lugar. Mas uma multidão O seguiu. Então Ele
curou a todos, mas pediu que não O entregassem.
E ele continuou naquela região por mais um tempo
ensinando o povo e curando as suas doenças. Duas vezes o povo
seguiu Jesus para escutá-lO pregar no deserto e ficaram lá tanto
tempo que começaram a passar fome. Em cada uma dessas vezes,
Jesus pegou menos de sete pães e poucos peixes e alimentou mais de
quatro mil pessoas.
E enquanto estavam ainda na Galiléia, Jesus explicou
claramente aos seus seguidores sobre a ida dele a Jerusalém e o que
aconteceria a Ele por lá- Ele sofreria nas mãos dos líderes religiosos,
seria morto e três dias depois seria ressucitado para a vida eterna.
Perguntas Orais:
1. O que Jesus falou que faria para aqueles que O confessassem
diante dos homens e para aqueles que O negassem?
2. Qual foi a reação do povo da cidade de Cafarnaum e em outras
cidades onde Jesus tinha feito a maioria dos seus milagres?
3. Jesus falou que era para virem a Ele os cansados e oprimidos. O
que Ele promete fazer para essas pessoas?
4. Por que Jesus e seus discípulos pararam nos campos?
5. Por que os fariseus criticaram Jesus por colher as espigas?
6. Por que os fariseus não queriam que Jesus curasse o homem com
a mão mirrada?
7. Por que os fariseus formaram um conselho?
8. Jesus falou aos seus discípulos que alguma coisa aconteceria
com Ele. Qual foi essa profecia?
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Verdades Espirituais-Lição 4
Mateus 10-16
1. Aquele que confessar o nome de Jesus diante dos homens, Ele o
confessará diante do Pai. Mas aquele que o negar diante dos
homens, Ele os negará diante do Pai.
2. Muitos que seguiam a Jesus só queriam algum milagre dEle, mas
não queriam nenhum relacionamento com Ele e não queriam
seguir as Suas Palavras. Essas pessoas não se arrependeram dos
seus pecados, só queriam aproveitar da misericórdia de Deus.
Hoje, ainda há muitas pessoas como essas.
3. A única pessoa que tem acesso ao Pai é Jesus Cristo e aqueles
que se chegam a Ele através de Jesus. Não existe nenhum outro
intercessor ou intercessora para Deus senão Jesus Cristo.
*Talvez você tenha sido ensinado a orar a Deus através de
outros intercessores. Se este é o caso, quem são eles? Você
concorda com a Bíblia que existe só um intercessor entre Deus e
os homens que é Jesus Cristo?
4. Jesus quer carregar as nossas preocupações e dificuldades. Ele
quer nos aliviar dos pesos que carregamos. NEle encontramos
descanso para as nossas almas se aceitamos o seu jugo, ou seja,
a direção dEle em nossas vidas.
5. Jesus se preocupa com as nossas necessidades físicas. Os
discípulos de Jesus estavam com fome e Jesus providenciou-lhes
comida, mesmo sabendo que isso provocaria a perseguição dos
fariseus. É importante entender que o Deus Criador do Universo
se preocupa com as necessidades de cada um.
6. “Misericórdia quero, e não sacrifício.”- Essa já é a segunda vez
que Jesus tenta explicar aos religiosos que Deus não se agrada
de
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sacrifícios humanos. Mas para quem é muito religioso, isso é uma
coisa muito difícil de entender. Porque todas as religiões
ensinam que precisamos fazer alguma coisa para desviar a ira de
Deus ou conseguir uma bênção. Muitas pessoas vivem passando
por diversas dificuldades tentando pagar promessas, tentando
pagar pelos pecados ou talvez simplesmente tentando
demonstrar lealdade a Deus. Mas para Deus essas coisas não
provam nada. O que Ele quer de nós é um relacionamento
pessoal. Ele quer nos dar misericórdia em vez de receber nossos
sacrifícios. O que você entende por essa expressão? É difícil
para você aceitar esse fato sobre a caráter de Deus? Na sua
experiência religiosa, você já foi ensinado a “pagar” coisas a
Deus por causa de pecados em sua vida?
7. Jesus sabia que Ele teria de sofrer na terra e morrer, mas que
depois de três dias ressuscitaria. Isso fazia parte do plano de
Deus. Ele tentou explicar isso para os seus discípulos, mas eles
tiveram muita dificuldade em entender o significado da morte e
ressurreição de Jesus.
Nas últimas três lições deste estudo, vamos procurar entender o
significado da morte e ressurreição de Jesus. Esse único evento
mudou a história do mundo e tem o poder de quebrar o pecado e
transformar as nossas vidas.
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AS BOAS NOVAS DE JESUS
por
Christy A. Brawner
“A Traição de Jesus” - Lição 5
Mateus 20-26
“Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do homem será
entregue aos chefes dos sacerdotes, e aos mestres da lei. Eles o
condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para que
zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia ele
ressuscitará.” - Mateus 20:17-19 (NVI)
Revisão
1. Jesus nasceu de uma virgem que se chamava _______________.
2. O seu pai aqui na terra, _________, teve um sonho no qual Deus
lhe falou para fugir para o Egito porque o rei Herodes queria
___________ Jesus.
3. João Batista morava no deserto pregando e batizando todos
aqueles que se _____________ dos seus pecados.
4. Jesus não tinha nenhum ____________, mas mesmo assim pediu
para que João Batista O batizasse.
5. Quando Jesus foi batizado, o __________ ___________ desceu
como uma pomba, e a voz de Deus foi ouvida ali dizendo: “Eis o
meu _________ amado em quem me agrado.”
6. No deserto Jesus foi tentado por _________________.
7. Jesus se encontrou com dois homens que estavam possessos.
Jesus mostrou que tem poder para ___________ demônios.
8. O que é melhor: um grande pecador arrependido ou uma pessoa
com poucos pecados sem arrependimento?
9. Jesus falou que aqueles que O confessassem diante dos homens,
Ele os__________ diante do seu _____________.
10. Muitos da região da Galiléia, inclusive da cidade de Cafarnaum,
escutaram mas não___________ as palavras de Jesus; só
queriam
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os milagres de Deus.
11. Eles não queriam se arrepender dos seus pecados. O que
significa a palavra “arrepender?”
12. Jesus falou que daria ____________ aos cansados e oprimidos
pois o seu jugo é ____________.
13. Os fariseus não queriam que Jesus curasse o homem com a mão
mirrada porque o dia era __________, e não se pode trabalhar
no ____________.
14. Os fariseus formaram um conselho para ___________ Jesus.
15. Jesus sabia que os fariseus estavam planejando a sua morte, mas
mesmo assim Ele continuava a fazer muitos milagres incluindo a
multiplicação dos _____________e _____________ para mais
de quatro mil pessoas.
Ao chegar perto de Jerusalém, Jesus pediu a dois dos seus
discípulos que passassem numa certa aldeia, pois ali tinha uma
jumenta e um jumentinho de que Ele precisava. Jesus se sentou
no jumentinho para sua viagem para a cidade de Jerusalém.
Sua entrada, como foi prevista no Velho Testamento, foi um
momento glorioso e triunfante. Uma grande multidão se reuniu
nas laterais da estrada. Um grande número de pessoas estendiam
suas próprias roupas formando uma espécie de tapete para Jesus
entrar na cidade. Outros quebraram ramos de árvores e os
espalhavam pelo caminho. Ainda outras pessoas iam à sua frente
e um outro grupo O seguia; todo mundo gritando as palavras:
“Hosana ao Filho de Davi, bendito é aquele que vem em nome
do Senhor. Hosana nas alturas.”
Toda a cidade de Jerusalém ficou comovida com esse grande
evento e todos perguntavam: “Quem é esse?” As multidões
responderam: “É Jesus, o profeta de Nazaré da Galiléia.”
Então Jesus entrou na cidade e foi direto para a sinagoga.
Lá, Ele expulsou todos os vendedores e derrubou as mesas dos
cambistas que vendiam dentro da sinagoga dizendo: “A minha
casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo
dela um ‘covil de ladrões.’” E Ele ficou na cidade e no templo
ensinando e
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