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SUMÁRIO
Aulas e Temas
1. O VERBO
Quem é Deus para você? Nesta aula você vai saber. Esta aula apresenta a
Palavra de Deus criadora e dá bases para entender melhor a Deus.
2. AUTORIDADE RELIGIOSA
Apresenta um padrão para seguirmos deixando de lado a fé subjetiva e
adotando a fé que vem de Deus que é poderosa e objetiva. Um padrão
usado em todo o curso: A Bíblia.
3. O Maior Problema
A fonte do pecado é descrita pela palavra de Deus e, melhor de tudo,
apresenta a solução para que possamos nos livrar dos problemas.
4. O DISCÍPULO
Um chamado para todos os que querem seguir Jesus seriamente. Um
esclarecimento do chamado para ser discípulo.
5. O EVANGELHO
Agora que você já tem todas as condições de seguir Jesus, precisa
conhecer melhor a mensagem. Ensina pelas passagens bíblicas o
verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo.
6. EXEMPLOS DE CONVERSÕES
Imitação é a melhor de fazer o que agrada a Deus. A Bíblia fornece os
bons exemplos para que possamos seguir e ser salvos.
7. O PLANO DA SALVAÇÃO
O Novo Testamento nos dá todos os recursos para a salvação. Nesta aula
aprenderemos juntos sobre o plano eterno de Deus para a salvação do
homem.
8. PENSE BEM
Antes de tomar uma decisão precipitada, precisamos pensar bem e saber
das responsabilidades da vida nova de discípulo.
9. O REINO DE DEUS
Jesus está reinando juntamente com Deus, conheça melhor o reino de
Deus através da Palavra e reine juntamente com Cristo.
10. A IGREJA DE CRISTO
Existem muitas igreja (denominações) hoje em dia. Estudando a Bíblia
aprendemos como não sermos enganados por falsas doutrinas e
desviados por caminhos que não nos levam à salvação.
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O Verbo

Aula 01

(João 1.1-18)
INTRODUÇÃO:
Quem é Deus para você? Você conseguiria desenhar uma imagem de Deus
universalmente aceita? Pra começar e entender toda a Bíblia comece pelos evangelhos. Veja
os exemplos dados por Jesus a seguir: Lucas 24:44,45; João 5:39.
Nesta aula, vamos ficar somente dentro do texto do Evangelho de João cap. 1. Todas as
perguntas foram tiradas do texto e OS VERSÍCULOS INDICARÃO AS RESPOSTAS
CORRESPONDENTES. Deixe o escritor, apóstolo João, que foi inspirado por Deus apresentar
para você o assunto e as respostas. Não tente adivinhar as respostas, siga os versículos da
leitura e copie o que o texto do evangelho diz. NÃO USEMOS IDÉIAS OU PALAVRAS QUE
O NÃO ESTIVEREM ESCRITAS NO TEXTO.
LEITURA: VERSÍCULOS 1 ATÉ 5 - (responda abaixo de cada pergunta)
1. Qual o Assunto do escritor do Evangelho? (v.1)
_________________________________________
2. Quem é o Verbo? (v. 1,3,4)
a. _________________________
b. _________________________
c. _________________________
d. _________________________
3. O Que significa "Verbo"?
(Dica: O que é um contrato verbal? O que é soltar o verbo?)
_________________________________________
4. Veja o versículo 3, como todas as coisas foram feitas?
Todas as coisas foram feitas pela: ____________________________
5. Quando a Palavra, que é o Verbo, estava com Deus? (v. 1, 2)
_________________________________________
6. Quando você quer saber sobre a história do princípio da humanidade, para que livro
você vai na Bíblia?
_________________________________________
7. Como Gênesis 1:3, por exemplo, diz que a luz foi criada?
Pela: ______________________________

O Verbo
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LEITURA: VERSÍCULOS 6 ATÉ 9
8. Apareceu um novo personagem, quem é? (vers. 6)
_____________________________________
9. Quem era João? (vers. 6,7)
A Luz
__________________ e ___________________
10. Quem João não era? (v. 8)
_____________________________________
Obs: Se João Batista não era a luz, quem era?
_____________________________________
11. Que tipo de Luz João fala? (v. 9)
_____________________________________
OBS: A luz precisou vir para a mundo. Onde estava o mundo antes da luz vir? (v. 9)
_____________________________________
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LEITURA: VERSÍCULOS 10 E 11
12. 0 mundo foi feito por intermédio do Verbo, mas o que o mundo fez? (v. 10)
_________________________________________
13. Ele foi para o seu povo, mas o que o seu povo fez? (v. 11)
_________________________________________
14. Se não conhecemos ou não recebemos a Luz, onde permanecemos?
_________________________________________
LEITURA: VERSÍCULOS 12 ATÉ 13
15. Então, o que fazer para SAIR DAS TREVAS e SER FEITO FILHO DE DEUS?
a. ______________________________ (v. 12)
b. ______________________________ (v. 12)
c. ______________________________ (v. 13)
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LEITURA: VERSÍCULO 14
16. Recapitulando: O que significa Verbo? ________________________________
17. 0 que aconteceu com o Verbo (A Palavra)? (v. 14)
_________________________________________
18. 0 que eles viram no Verbo? _________________________________________
19. Ele tinha a glória do Unigênito. 0 que é Unigênito? ______________________
20. Ele é o único filho de Deus. Como também podemos ser feitos filhos de Deus?
LEITURA: VERSÍCULOS 15 ATÉ 18
20. Qual a importância do Verbo na vida de João? (v. 15)
_________________________________________
21. Quem tem o 1º Lugar na sua vida? (Para meditar)
22. Por que o Verbo, tem que ter o 1º lugar na sua vida? (v. 15-16)
a. _________________________________ (v. 15)
b. _________________________________ (v. 16)
c. _________________________________ (v. 16)
d. _________________________________ (v. 17)
e. _________________________________ (v. 18)
23. Por que esta comparação entre Jesus e Moisés? O que cada um deu? (v. 17)
Moisés deu _____________. Jesus deu a __________e a ____________.
O que você prefere? Eu prefiro a: __________________
24. Quem será era mais importante naquela época? (ver João 9.24-28)
! Jesus
! Moisés
Obs: Moisés tem o 1º lugar hoje em dia na sua vida? ! Sim ! Não
25. Você é discípulo de Jesus ou de Moisés? ! de Jesus ! de Moisés
26. Moisés deu o V.T., Jesus deu o Novo. Qual você deve obedecer?
! O Velho ! O Novo
CONCLUSÃO:
1. Jesus é o nome em qual devemos crer. Ele é Deus, é a Palavra de Deus, o
Criador, a Vida e a Luz. O mundo não o conheceu e permaneceu em trevas.
Agora você conhece Jesus e pode sair das trevas. 0 seu povo (os judeus) não o
receberam e permaneceram em trevas. Receba Jesus como Luz.
2. Jesus é o único Filho de Deus. Para também sermos filhos de Deus
precisamos: a) Receber Jesus Cristo como luz b) Crer no seu nome c) Nascer
da vontade de Deus.
3. Você precisa NASCER DE NOVO para ser aceito por Deus. Você já nasceu
uma vez e aquele nascimento não é aceito por Deus.
4. Jesus é a Palavra de Deus que se fez carne. Ele tem que ter o 1º Lugar.
5. Somente Jesus é quem pode nos revelar quem é Deus (João 14.6-9).
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AUTORIDADE RELIGIOSA
Autoridade é aquilo que todos aceitam e respeitam. Por exemplo uma medida. Quantos centímetros tem
um metro? Todos aceitam que um metro tem 100 cm. Se não aceitarmos esta autoridade na medida, devemos
estar abertos para aceitar qualquer outra medida particular. Você duvida da régua?
Quem é a autoridade em casa, na escola, na rua e no país? Quem é a autoridade na igreja? Se a sua
resposta foi: o pai, o professor, o presidente e o pastor, você acertou parte da resposta. Nenhum deles pode
fazer o que quiser, nem o pai, o professor o presidente nem o ‘pastor’. Todos obedecem algo superior a eles
mesmos. O que é? 0 mesmo em relação à fé, precisamos todos aceitar somente a Bíblia. Ela é a Palavra de Deus
e a única fonte de fé. Não desista de estuda-la. Seja perseverante no estudo. Você duvida da Bíblia? Você discute
com ela?
Todos precisamos aceitar a Bíblia como autoridade de fé, se não, estamos abertos para aceitar qualquer
outra pregação. O objetivo desta aula é colocar a Bíblia como a única autoridade religiosa.
Para você, a Bíblia tem toda autoridade?

I. COMO FOI QUE O VELHO TESTAMENTO CHEGOU ATÉ NÓS?
A. Por Deus e Pelos Profetas - Hebreus 1. 1
1. Quem falou as palavras do Velho Testamento? ________________________
2. Deus falou pelos… ______________________________________________
3. Para quem Deus falou? __________________________________________
Antes de Jesus, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos antepassados através dos profetas. Eles
escreveram o que Deus falou. Assim chegou até nós Velho Testamento. É confiável Palavra de Deus.
B. Deus Inspirou os Profetas - 2 Pedro 1.20,21 1. Qual a primeira coisa que precisamos saber sobre as profecias? ___________________________
2. Quem eram os profetas? ___________________________________
3. Como podemos acreditar que eles falaram da parte de Deus? ____________________________
Os profetas não tiveram idéia própria, eles foram movidos pelo Espírito Santo.
(Deuteronômio 13:1-3; 18.20-22 - Profecia era coisa séria no Velho Testamento).

II. COMO FOI QUE O NOVO TESTAMENTO CHEGOU ATÉ NÓS?

Escola da Bíblia 2016

A. Como Deus falou ultimamente - Hebreus 1.2; João 17.6
• Nestes últimos dias, por intermédio de quem Deus falou? _____________________
Jesus pessoalmente transmitiu as palavras do N.T. AOS APÓSTOLOS E DISCÍPULOS durante o seu ministério.
Eles, os apóstolos e discípulos, escreveram as palavras de Jesus. Ele falou pelo Espírito (Marcos 1:9-11).
B. Depois que Jesus foi para o céu, o Espírito Santo foi mandado aos apóstolos para:
1. JOÃO 14.25,26 a. Quantas coisas o Espírito ENSINOU PARA ELES? __________________________________
b. Resta alguma coisa além do que foi ensinado pelo Espírito? Por que? ! Sim ! Não
Obs: O Espírito ensinou até coisas que Jesus não tinha ensinado ainda.
c. Quantas coisas o Espírito fez com que eles lembrassem? ___________________________
d. Será que ainda há alguma coisa esquecida pelo Espírito? ! Sim
! Não
Obs: O N. Testamento começou a ser escrito entre 30-60 anos depois da morte de Jesus. Como
lembrar de coisas tão distantes? Pelo ______________________
2. JOÃO 16.12,13
a. A quanta verdade o Espírito de Deus guiou eles? ___________________________
b. Será que o Espírito deixou alguma verdade sem que eles soubessem? ! Sim
! Não
Obs: Temos na Palavra escrita TODA verdade revelada, não precisamos de outros livros, sonhos, visões,
revelações, profecias novas, etc. Podemos sonhar, mas isto não muda o evangelho. Experiências
pessoais nunca devem deturpar a Palavra inspirada pelo Espírito. Se uma experiência pessoal contradiz a
Palavra de Deus, a experiência não é vinda de Deus, não é inspirada pelo Espírito (Ler Gl 3:15)
c. Quantas coisas o Espírito disse para eles? _____________________
d. Será que o E. Santo esqueceu alguma coisa? ! Sim ! Não
Obs: O Espírito Santo veio para ANUNCIAR AS COISAS Que haveriam de vir - Na Palavra escrita
temos tudo o que é necessário para saber sobre o futuro. O que precisamos saber do futuro? (Mt
6.25-34).
e. Você duvida do Espírito Santo? Se Ele já fez tudo, por que esperar por revelações novas?
C. Como compreender inclusive mistérios escritos na Bíblia? - Efésios 3.4
Só _______________________ a gente conseguirá compreender a Palavra de Deus.
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III. QUAL A RELAÇÃO ENTRE 0 VELHO E 0 NOVO TESTAMENTO?
O Velho Testamento é chamado de Lei no Novo Testamento

A. Faça uma escolha abaixo:

! Lei!

!
! Graça e verdade (Você já deve ter feito esta escolha na 1ª aula)
1. Quem você segue hoje, Jesus ou Moisés? (João 1:17; João 9:24-28) ! Jesus! ! Moisés
2. Moisés deu a: ________. Jesus deu a: _________________ e a ___________________.

B. Um Guia - Gálatas 3.23-25

1. Qual era a situação de alguém que estava debaixo do Velho Testamento? (v. 23)
_______________________________ e _____________________________.
2. Para o que a lei serviu? (v. 24)_____________________________________
3. Por que foi tão importante o Velho Testamento conduzir a Cristo? (v. 24)____________________
4. Se um guia te leva até o seu destino, ele ainda é necessário? ! Sim! !
! Não
5. Agora que Cristo, que é a nossa fé, já veio, precisamos da lei como guia? (v. 25)
6. O Velho Testamento nos justifica?

! Sim

! Sim

! Não

! Não (Gl 3:11)

C. Libertação - Gálatas 5.1-4

1. O que Cristo fez por nós? (v. 1) __________________________________________
2. De onde Ele nos libertou? (v. 1) __________________________________________ (Gl 3:10)
3. Se uma pessoa se deixasse circuncidar, qual o valor de Cristo? (v. 2) ______________________
4. O que é e de onde vem a circuncisão? _________________________________________(Gn 17:9-14)
5. Se uma pessoa obedece somente um mandamento da lei, a o que se obriga? (v. 3)
__________________________________________
6. Você conseguiria obedecer todo o Velho Testamento se fosse obrigado? ! Sim ! Não
7. Se você obedecesse todos e errasse em apenas 1, o que aconteceria? (Tiago 2:10-11)
! Seria culpado de todos!
!
! Não aconteceria nada
8. Você está disposto a obedecer o Velho Testamento segundo estas regras? ! Sim
! Não
9. Pense em algumas leis e responda: Para que serviram as leis do Velho Testamento? _______________
10. Por que os religiosos pregam algumas coisas do V. T. mas não pregam tudo?
! Por Interesse!
!
! Falta de conhecimento!!
! As duas coisas
11. Se uma pessoa obedece somente um mandamento do V. T., Será que ela perde a salvação por causa
disto? (v. 4) ! Sim ! Não
12. O que estaremos fazendo se obrigarmos uma pessoa obedecer mesmo que apenas uma lei do Velho
Testamento? (Atos 15:1, 5, 10) ! Agradamos a Deus
! Tentamos a Deus
13. Como podemos cumprir todo o V. Testamento hoje? (Gl 5:14; Rm 13:8-10)
! Obedecendo as leis do VT !
!
! Pelo Amor ao próximo

D. Para o Que Serve a Lei (V.T) Hoje? 1 Coríntios 10.1-11

1. Para que servem as histórias do Velho Testamento? (v. 6) ___________________________
2. O que não devemos repetir do Velho Testamento?
a. ___________________(v. 7)!!
c. ___________________ (v. 9)
b. ___________________ (v. 8)!
d. ___________________ (v. 10)
3. Por que todas estas advertências? (v. 11) ! Para viver como quer ! Porque o fim está chegando
4. O VELHO TESTAMENTO HOJE SERVE APENAS COMO EXEMPLO! NÃO É A NOSSA LEI. NÃO JUSTIFICA!

E. Utilizando a lei Legitimamente - 1 Timóteo 1.8
1. O Velho Testamento é bom e ainda é a Palavra de Deus? ! Sim
! Não
2. Qual é a condição que tem o Velho Testamento hoje? Se utilizarmos _______________________
3. Se não soubermos utilizá-lo vamos ensinar e pensar que devemos obedecer as leis de Moisés.

F. O Fim da Lei - Romanos 10.4
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1. 0 fim do Velho Testamento é…? _______________________
2. Por que Jesus Cristo é o fim do Velho Testamento? Para a justiça de quem Nele ______________

G. Evite os falsos - 2º Jo 9-11; 3º Jo 9-12
1. Você sabe diferenciar a verdade e a falsidade? ! Sim ! Não
2. Você vai escolher seguir a verdade? ! Sim
! Não
Conclusão:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Cruzeiro, aquela antiga moeda do Brasil, ainda é dinheiro? Sim, é dinheiro antigo, mas sem _________
Você pode ir ao mercado com CR$ 1 mil cruzeiros e comprar alguma coisa? Por que?
Do mesmo modo é impossível chegar até o céu obedecendo o Velho Testamento.
O Velho Testamento continua sendo a Palavra de Deus, mas não tem valor para justificar.
Se eu fizer um testamento para meu filho deixando meus bens, quando ele vai receber?
Se eu mudar o testamento enquanto eu estiver vivo, o velho continua valendo?
O Brasil foi descoberto por Portugal e obedecia as leis da coroa portuguesa, mas houve uma
independência de Portugal, o Brasil continua debaixo das leis da coroa de Portugal?
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AUTORIDADE RELIGIOSA
Vimos na aula anterior como o Velho e o Novo Testamentos vieram até nós. Vimos que o
Velho Testamento (a Lei) serviu para guiar até Cristo (Gálatas 3:23-25; Lucas 24:44,45; João
5:39), o Velho Testamento continua sendo a Palavra inspirada por Deus, mas hoje se quisermos
nos justificar por ele perdemos tudo o que Cristo fez por nós (Gálatas 5:1-4) e que a única forma
de cumpri-lo é pelo amor (Gálatas 5:14; Romanos 13:8-10). Hoje não fazemos os sacrifícios da lei
porque Jesus é o nosso sacrifício (Hb 9:28). Este é um exemplo que a lei já passou, precisamos
aceitar a Cristo e seu Testamento.
O Velho Testamento não nos justifica, Cristo é a nossa justiça. O Velho Testamento foi
sombra mas o corpo é Cristo (Colossenses 2:16,17; Hebreus 10:1-10).
Temos que conhecer o Velho Testamento para não mais repetir os erros que eles
cometeram; hoje aquelas advertências foram escritas e servem para exemplo e ensino (1 Coríntios
10:1-11; Romanos 15:4). O Velho Testamento é bom, inspirado por Deus, mas precisamos saber
utilizá-lo legitimamente (1 Timóteo 1:8).
IV. QUAL 0 VALOR DA PALAVRA DE DEUS?
A. Romanos 10:17
1. O que produz uma fé verdadeira? _________________________
2. Será que uma prova, fora da Bíblia (Ex: uma experiência pessoal), pode criar fé verdadeira?
! Sim
! Não
Obs: Ouvir a pregação da PALAVRA de Cristo produz fé verdadeira (1 Co 1:18-25).
B. Tiago 1:21
1. O que precisamos fazer com as coisas más? _________________________
2. O que precisamos fazer com a Palavra? _________________________________
3. Qual o poder da Palavra de Deus? Salvar a nossa______________________________
Obs: Uma pessoa hoje só pode ser salva pela Palavra revelada no Novo Testamento.
C. 2 Timóteo 3:16,17
1. De onde vem toda a Escritura?(v. 16) _____________________________
2. Qual a utilidade da Palavra de Deus? (v. 16)
a. _______________________
b. _______________________
c. _______________________
d. _______________________
Obs: Somente a A PALAVRA é útil para aperfeiçoar e para nos ensinar a fazer as boas obras.
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V. O QUE PODE SER UM GUIA RELIGIOSO FALSO?
A. Homens, Anjos, etc - Gálatas 1:6-9
1. Por que Paulo estava admirado com os Gálatas? (v. 6) ______________________________
2. As igrejas de hoje, diferentes umas das outras, usam Bíblias diferentes? (v. 7) ! Sim ! Não
3. Então, por que são tão diferentes nas suas doutrinas? (v. 7)
! Porque todos os caminhos levam a Deus
! Porque devemos interpretar livremente a Bíblia
! Porque há os que perturbam a fé das pessoas e pervertem o evangelho de Cristo
4. Quem deve ser condenado se vier com um evangelho diferente do Novo Testamento? (v. 8)
a. _______________________ b. _______________________
Obs: Anjos, visões, aparições, revelações, homens, etc... Quem prega um evangelho que vá
além do que está na Bíblia deve ser considerado anátema = condenado (Precisamos ter
cuidado com anjos, visões, aparições, etc). Não creia em algo subjetivo mas no objetivo
que é a Palavra escrita.
Subjetivo = Diz-se do que é válido para um só sujeito e que só a ele pertence, pois integra o
domínio das atividades psíquicas, sentimentais, emocionais, suas vontades, etc. Ex: Sonho.
Objetivo = Diz-se do que é válido para todos, e não apenas para um indivíduo.
B. Satanás Também Tem Poder? - 2 Coríntios 11:14
1.
2.
3.
4.
5.

Satanás tem poder para dar forma a uma fé subjetiva (pessoal)? ! Sim
! Não
Será que satanás vai tentar enganar as pessoas religiosas? ! Sim
! Não
É possível satanás usar sonhos, revelações, aparições, profecias, etc., para enganar? ! Sim
Será que isso já aconteceu na história religiosa da humanidade? ! Sim
! Não
O que devemos fazer para nos proteger de uma fé falsa?
! Crer em qualquer coisa
! Crer somente na Bíblia
! Crer numa profecia moderna
! Crer num líder religioso

! Não
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Obs: Se uma pessoa acredita somente na Bíblia ela estará protegida contra o engano que vem de satanás.
Se acredita em sonhos, visões, aparições e profecias modernas, pode ser enganada com isso? ______
C. Um ‘Espírito’ Qualquer - 1 João 4:1
1. Se uma pessoa, que se diz profeta, vier dizendo que tem o Esp. Santo, o que fazer?
! Aceitar sem questionar
! Provar se este ‘espírito’ vem de Deus
2. Como provar se uma pessoa tem o Espírito Santo?
! Por um Sonho ! Pela Bíblia
3. Não acredite se alguém lhe disser que tem o E.S. prove pela Bíblia. Há muitos profetas falsos.
4. Precisa conhecer o que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo para provar. E você, tem o Espírito Santo?
5. Como se faz para ter o Espírito? Qual o fruto do Espírito? Defenda a sua fé com a espada do Espírito!
D. Quem não Faz a Vontade de Deus - Mateus 7:21-23
1. É possível muitos religiosos não entrarem nos céus? (v. 21) ! Sim
! Não
2. Quem vai entrar no reino de Deus com certeza absoluta? (v. 21) _________________________
3. É possível uma pessoa que profetiza, expele demônios, faz milagres não ser salva? (v. 22,23)
! Sim
! Não
4. Os milagres são fonte confiáveis de que uma pessoa é de Deus? (v. 22,23) ! Sim
! Não
5. Será que satanás consegue enganar os eleitos com milagres? (Marcos 13:21-23) ! Sim ! Não
Obs: Quem crê em Jesus não precisa ver milagres. Quem não crê, nenhum milagre será suficiente para
fazer a pessoa crer e sempre vai querer ver um maior. Se cessar os milagres, acaba a fé. Não acredite
por causa de milagres, sinais e prodígios. Satanás tem poder e pode usar a crença num objetivo
errado. Cuidado para não ter uma fé pessoal baseada na sua opinião ou na opinião de outros.
E. Tradições Religiosas - Marcos 7:1-13
1. Segundo os judeus, qual foi o erro dos discípulos de Jesus? (v. 1-5)_______________________
2. De onde tinha vindo esta “lei”? (v. 6-8) _____________________________________________
3. Existe adoração em vão? (v. 7) ! Sim
! Não
4. Que tipo de adoração é em vão? (v. 8, 13) Adorar a Deus segundo os _________________________.
Obs: Tradições é um guia religioso falso (Cl 2.16-19). Esqueça seu passado religioso, daqui para frente
aceite somente a Bíblia. Tudo você pode duvidar, a PALAVRA é certeza absoluta. Muitos pregam para
abandonar a família, mas cuidar da família é parte da verdadeira fé (1Tm 5:8).
F. Sentimentos, Emoções - Atos 26:9; Romanos 10:1-2
1. Você já errou por ser guiado pelas emoções? ! Sim ! Não
2. Onde o sentimento de Paulo o levou?
! Ao caminho do céu
! Fazer a vontade de Deus
! Perseguir Jesus
3. Será que é bom ser guiado pela emoção para fazer a vontade de Deus? ! Sim ! Não

Obs: Sentimentos religiosos e uma “boa consciência” podem ser um guia religioso falso. Não se
deixe guiar pelo subjetivo, isto é, uma boa consciência, sentimentos, experiências pessoais,
etc. Guie-se pelo objetivo: A PALAVRA DE DEUS ESCRITA, Novo Testamento.
“Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte” (Pv 14.12).
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VI. POR QUE PRECISAMOS ESTUDAR PARA CONHECER A BíBLIA?
A. O N.T. Vai Nos Julgar - João 12.48
1. Qual a missão de Jesus? ! Salvar
! Julgar
2. O que já nos julga e vai nos julgar no último dia?
! Os profetas
! Os anjos
! Nossos sentimentos
! Sonhos
! A Palavra de Jesus
! Nada
B. Faça a Sua Parte - 1 Timóteo 4.16 1. Qual a primeira atitude? ! Cuidar da tradição
! Cuidar de nós e da doutrina
2. O que nos salva e aos nossos ouvintes?
! Uma revelação, sonho, etc ! Atitude certa com a Palavra
Obs: Devemos ter uma doutrina pura para nós mesmos e para os outros que nos ouvem.
C. Não Se Desvie por qualquer doutrina - Efésios 4.14-15
1. Será que é importante uma doutrina pura? Por que? (v. 14) ! Sim
! Não
2. Devemos seguir a doutrina que nos agrada? (v. 15; 2 Tm 4:1-5) ! Sim
! Não
CONCLUSÃO:
A. A Bíblia deve ser nossa única autoridade religiosa. Ela nos guia à vontade de Deus.
B. A vontade de Jesus é o Novo Testamento para os discípulos de hoje.
C. 0 Velho Testamento cumpriu seu propósito. Hoje é ensino e exemplo para nós.
D. Devemos ter cuidado com os líderes religiosos falsos e mesmo com uma fé subjetiva.
E. É nosso dever ter uma fé objetiva, isto é, somente na vontade escrita na Palavra de Deus.
F. Satanás vai tentar usar a fé subjetiva para enganar com milagres, prodígios, sonhos, visões, etc. Até
mesmo os próprios eleitos, se possível.
G. Devemos acreditar nos milagres que estão escritos no N. T. e que Deus faz milagres hoje em dia.
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Logo no começo da Bíblia (Gênesis 3), Deus revela como aconteceu o primeiro pecado. 0 resto
da Bíblia trata das tristezas, as conseqüências e, o melhor de tudo: A SOLUÇÃO DO PECADO, que é o
maior problema da humanidade e a fonte de todo o mal.
I. O QUE É PECADO?
A. 1º JOÃO 3.4- ___________________________________________________
B. TIAGO 4.17- ____________________________________________________
II. QUAIS SÃO ALGUNS PECADOS ESPECÍFICOS?
A. GÁLATAS 5.19-21- (Ver vocabulário no verso)
B. 1 CORÍNTIOS 6.9-11- (Ver vocabulário no verso)
C. MATEUS 5.27,28- Pecado no pensamento.
III. DE ONDE VÊM OS PECADOS?
TIAGO 1.12-15 - __________________________________________________________
Gn 4:6, 7 “…o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo”
IV QUEM TEM PECADOS? Romanos 3.23 ❑ EUNÃO
❑ TODOS
V. QUAIS SÃO AS CONSEQÜÊNCIAS DO PECADO?
0 ideal é estarmos juntos de Deus, mas quando pecamos, o que acontece?
1ª Conseqüência - Isaías 59.1,2 _____________________________________
2ª Conseqüência - Romanos 6.23 ____________________________________
3ª Conseqüência - Lucas 16.19-31 ___________________________________
0BS:
Enquanto se está vivo é tempo de voltar para Deus, mesmo estando morto espiritualmente. Para
onde você realmente quer ir, Céu ou inferno? Então, LEMBRE-SE DA SUA VIDA enquanto tem
tempo e, dê ouvidos a Jesus e aos apóstolos. Tanto junto de Deus quanto separado Dele existe a
morte, as conseqüências é que diferem.
• Onde você se encontra? ❑ Eu já pequei ❑ Já morri espiritualmente ❑ Estou voltando para Deus
• Quando devemos lembrar das nossas vidas? ❑ Depois de mortos ❑ Enquanto estamos vivos
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VI. QUAL O PLANOS DE DEUS PARA PERDOAR NOSSOS PECADOS?
A. 1 CORÍNTIOS 10.13
1. O que precisamos saber sobre a tentação? A tentação é: ______________________
2. O que precisamos saber sobre Deus? Deus é: _______________________________
3. Quando Deus nos ajuda a nos livrar da tentação?
❑ TARDE DEMAIS
❑ JUNTO COM A TENTAÇÃO
B. JOÃO 3.16,36
1. O que precisamos fazer para ter a vida eterna? _____________________________
2. Você crê que Jesus é Filho de Deus? ❑ SIM ❑ NÃO ❑ Tenho Dúvidas
C. LUCAS 6.46-49
1. Quem é Jesus para você? ❑ MEU SENHOR ❑ UM HOMEM BOM
2. Se Jesus é o seu Senhor, você está disposto a obedecê-lo? ❑ SIM
❑ NÃO
VIII. QUEM É RESPONSÁVEL PELA MORTE DE JESUS?
A. Você é responsável? JOÃO 11.45-53- ❑ Sim ❑ EU NÃO SOU RESPONSÁVEL
• Por que você é responsável pela morte de Jesus? (Confira: Rm 14:9; Hb 2:9)
__________________________________
B. Quem é responsável? (1 JO 2.2) - ❑ Todo o Mundo ❑ Somente os Judeus
• O que Jesus é para nós?
______________________________________________________
IX . O QUE DEVEMOS FAZER?
A. Você tem pecados? ❑ SIM ❑ NÃO
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B. Você entende que também é responsável pela morte de Jesus? ❑ SIM ❑ NÃO
C. ATOS 2.36-38 - O que precisamos fazer?____________________________________

CONCLUSÃO:
A. Pense na gravidade dos seus pecados.
B. Veja aquelas listas de pecados abaixo e veja o que você faz de errado.
C. Arrependa-se, isto é, mude! Você é mais forte que o pecado. Deus é fiel!
D. Volte para Deus enquanto tem tempo. O tempo é HOJE! (Hb 3:7,13)
E. Pratique o que aprendeu HOJE para ser liberto do pecado. (João 8:32)
AS OBRAS DA CARNE
GÁLATAS 5:19-21
1. PROSTITUIÇÃO…

Comércio do amor sexual. Vender o corpo.

2. IMPUREZA…

Imoralidade em geral (ex.: Sexo fora do casamento)

3. LASCÍVIA…

Sensualidade, ações indecentes (ex.: pornografia, carnaval, piadas imorais, danças sensuais,
letras de músicas com duplo sentido, etc.)

4. IDOLATRIA…

Adoração a ídolos (imagens de coisas/pessoas), culto prestado a alguém ou alguma coisa,
amor excessivo a algo.

5. FEITIÇARIA…

Uso de objetos destinados a predizer o futuro (ex.: Horóscopo, leitura de cartas ou mãos, etc.)

6. INIMIZADE…

Hostilidade em geral, antipatia.

7. PORFIA…/Emulações

Brigas, discussões, gritarias.

8. CIÚME…

Rivalidade, inveja.

9. IRA…/Pelejas

Raiva, indignação, falta de amor ao próximo.

10. DISCÓRDIA…

Brigas, discordar da verdade.

11. DISSENSÃO E
FACÇÃO…

Formação de grupos em benefício ou em detrimento de alguém. Seguir idéias ou doutrinas de
pessoas. Denominacionalismo. (Denominação: dar nome a…)

12. INVEJA…

Desejo violento de possuir as coisas de outras pessoas.

13. BEBEDICE…

Beber álcool, fica bêbado.

14. GLUTONARIA…

Comer muito e com avidez. Prática comum em festas

OUTRAS COISAS SEMELHANTES, PARECIDAS COM ESTAS!!!
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--=>OUTROS PECADOS LISTADOS NO NOVO TESTAMENTO<=-COISAS INCONVENIENTES ROMANOS 1:28-32 (Uma lista de 21 pecados)
• E, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental
reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade;
possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade; sendo difamadores, caluniadores,
aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos
pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de
Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam
os que assim procedem.
1 CORÍNTIOS 6:9-11 (Uma lista de 10 pecados)
• Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis: nem impuros, nem
idólatras, nem adúlteros, nem EFEMINADOS*, nem SODOMITAS*, nem ladrões, nem avarentos, nem
bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus.
* EFEMINADOS - Homossexuais que se deixam dominar/passivos.
* SODOMITAS - Homossexuais que usam o sexo anti-natural dominador/ativos.
APOCALIPSE 21:8 (Uma lista de 8 pecados)
• Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos
feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e
enxofre, a saber, a segunda morte.
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I. ALGUNS TERMOS RELIGIOSOS
A. Alguns termos para definir os religiosos:
a. Crente
c. Evangélico
e. Protestante Outros:
b. Cristão d. Católicos
f. Pentecostal
B. Quais destes termos acima você usa para definir a sua fé? (Pode usar mais de
uma descrição)
a. __________________ b. __________________ c. __________________
C. Você é cristão?
! Sim ! Não
D. O Brasil é um país:
! Budista ! ! Cristão ! Muçulmano
E. Todos estes termos religiosos são bíblicos? Vamos analisar fundamentados em
1º Pe 4:11, se não encontrarmos o termo na Bíblia, está errado:
1. Crente (Tg 2:19) - Qual a vantagem de ser crente?
2. Cristão (Atos 11:26) - Qual a verdadeira identidade dos seguidores de Jesus?
Em Atos 11.26 os discípulos foram chamados de "cristãos" pela primeira vez.
• Quem os chamou de cristãos?
_______________________________
• Quem realmente eles eram?
_______________________________
Obs.: A palavra "cristão" não é um nome que veio de Deus, veio do povo para definir a
nova vida dos discípulos. A palavra Cristão aparece apenas 3 vezes em toda a Bíblia. lá a
palavra discípulo aparece mais de 260 VEZES NO NOVO TESTAMENTO. Enquanto
cristão é aquele que apenas acredita em Cristo, discípulo é aquele que acredita, segue, e
obedece ao seu Senhor.
F. Evangélico, católico, protestante, pentecostal, etc., são palavras que não se
encontram na Bíblia.
II. 0 QUE JESUS EXIGIU DOS SEUS DISCÍPULOS? - MATEUS 4.18-22
A. "VINDE A MIM…" v. 19- Jesus chama para ser: ! Discípulo, ! Cristãos
B. "EU VOS FAREI…" v. 19- Ser discípulo significa: ! Se humilhar ! Aprender ! Só ouvir
C. "PESCADORES DE HOMENS…” v. 19
1. O que Jesus exige do discípulo? ! Reprodução espiritual ! Nada
2. Você tem que: ! Largar o emprego ! Deixar a família ! Servir onde está com o que tem
3. Quem faz ovelhas? ! O pastor ! As ovelhas
D. "DEIXARAM IMEDIATAMENTE AS REDE…”v. 20
1. Você tem que deixar: ! O emprego ! Deixar o que te atrapalha seguir
2. Você tem que servir: ! Começando onde está ! Num país estrangeiro
E. "E O SEGUIRAM…" v. 20
1. Para seguir Jesus precisa: ! Deixar as coisas acontecerem ! Ação
2. Quando seguir Jesus: ! Perto da morte ! Hoje é o dia
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III. 0 QUE MAIS JESUS EXIGIU DOS SEUS DISCÍPULOS?
A. LUCAS 9.23-26
1. "SE ALGUÉM…" v. 23
• Quem Jesus quer como seguidor?
! Pessoas bonitas ! Inteligentes ! Qualquer pessoa
2. "QUER VIR APÓS MIM…"v. 23- Seguir Jesus: ! É obrigado ! Tem que querer
3. "A SI MESMO SE NEGUE…" v. 23
• O que significa seguir Jesus? ! Fazer o que quiser ! Procurar a vontade de Jesus
• Negar a si mesmo: ! É fácil ! Exige sacrifício
• Quem é nosso exemplo: ! Os religiosos ! O pastor ! Jesus
• Veja o exemplo de Jesus na sua oração: "Meu Pai: Se possível, passe de mim este
cálice" Jesus não queria morrer. Mas ele continuou:"Todavia, não seja como eu quero e
sim como tu queres" (Mt 26.39)
4. "DIA A DIA…" v. 23- Quando devemos negar e seguir:
! Só domingo ! Quartas ! Dia a dia
5. "TOME A SUA CRUZ…" v. 23• A cruz significa: ! Descanso ! Prosperidade ! Responsabilidades com sofrimentos.
• Algumas responsabilidades do discípulo são: perseverança na doutrina, na comunhão, no
partir do pão e nas orações. Quem se desvia da cruz, se desvia das bênçãos que a cruz traz!
6. "ESIGA-ME…" v. 23• Para seguir Jesus precisa: ! Dinheiro ! Vontade ! Precisa ação.
• Seguir Jesus não é: ! Entrar para um clube ! Entrar para uma denominação
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7. "QUE APROVEITA AO HOMEM GANHAR O MUNDO INTEIRO, SE VIER A PERDERSE…" v. 25
!
• Que vale "curtir" a vida: ! Tudo ! ! Nada
B. LUCAS 14.25-33
1. "ABORRECE…" - (Amar menos diz Mt 10.37)
• Amar menos quer dizer: ! Deixar as pessoas nervosas ! Amar Jesus em 1º lugar
• Para amar Jesus em 1º lugar precisa: ! Largar a família ! Ser melhor pai, mãe, filho,
vizinho…
• O discípulo é conhecido pela: ! Antipatia ! Chatice ! Amor (Jo 13.34,35).
Que lugar Jesus quer na sua vida: ! O 2º lugar ! Acima das coisas ou pessoas
2. "CALCULAR A DESPESA…" - (14.28-30)
• O que você tem que fazer antes de seguir Jesus?
! Vender tudo ! Pensar se está disposto a começar a seguir como discípulo até o fim da
vida.
• Seguir Jesus significa: ! A vida vai continuar a mesma ! A vida vai mudar
• Você está pronto para mudar a sua direção em direção à Cristo? ! Sim ! Não
3. "CASO CONTRÁRIO…"- (14.32)
• Quem nós somos: ! Um rei 10.000 homens ! Um rei com 20.000 homens
• Quem vai ganhar a batalha? ! O rei com 10 mil!
! Um rei com 20 mil
• Quem é o inimigo, mais poderoso que nós, com quem devemos fazer paz?
_________________________________________________________________
• Você está pronto para lutar e ganhar de Deus? ! Sim!
! Não
• Mande uma embaixada fazendo condições de paz.
• Quem é nosso pior inimigo? (Mateus 10.28). ! Deus!
! Satanás
4. “…RENUNCIA A TUDO QUANTO TEM…" • Para seguir Jesus: ! Tem que vender tudo o que tem ! Tem que colocar Jesus em 1º Lugar
IV. AS RECOMPENSAS DO DISCÍPULO - MARCOS 10.28-30
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A. QUANTO VOCÊ DEIXOU PARA SEGUIR JESUS?
! Casa ! Parentes ! Propriedades ! Emprego ! Família
! 100% ! 50% ! 30% ! 10%
OBS:
• A promessa de 100% é para quem deixou 100%. Se você deixou 50% é o que vai receber
de volta.
• Esperar receber o que não deixou é avareza.
• Se Deus quiser Ele vai dar mesmo o que você não deixou, mas esta não é uma promessa
Dele.
• Uma coisa que você vai receber e que não tinha é perseguição. Está pronto para sofrer
como “cristão” por amor a Cristo mesmo que seja por motivo injusto? (1 Pe 3:13-17;
4:12-19)
• Se não receber nada de volta, espere pela vida eterna no porvir.
B. “…POR AMOR DE MIM E DO EVANGELHO…"
• O que tem que deixar por amor a Jesus: ! Nada ! Tudo o que impede
• Por que deixar: ! Por estar cansado ! Por amor a Jesus e ao Evangelho
• Devemos deixar: ! A família ! Evangelizar a todos ! Dar bons exemplos
C. "…NO PRESENTE E NO PORVIR…"
As recompensas encontramos na igreja, a família de Deus (Atos 2.44,45; 4.32-35). 100
vezes mais perseguições mas no mundo porvir a vida eterna.
V. ALGUMAS PALAVRAS SOBRE 0 DISCÍPULO...
!
!
!
!
!

A. MARCOS 7.1-7 - 0 discípulo de Jesus não obedece a tradições, leis e doutrinas humanas.
B. LUCAS 6.46-49 - 0 discípulo obedece a Jesus como seu Senhor.
C. LUCAS 20.45-47 - A religião aparente e externa é uma dica de Jesus para evitar (Mt 20:20-28).
D. JOÃO 6.66-69 - 0 discípulo conhece as palavras do seu Senhor.
E. JOÃO 13.34,35 - 0 discípulo é conhecido pelo amor.
F. JOÃO 15.16,18-21 - O discípulo é escolhido pelo Mestre. Deve dar fruto.

CONCLUSÃO:
!

A. Você quer ser um discípulo de Jesus? 0 que te impede?
B. Você entendeu o que Jesus espera de um discípulo?
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Todos nós precisamos ser discípulos que imitam o Mestre Jesus. Para tanto, é necessário que
nós conheçamos mais sobre Jesus. A melhor fonte são os evangelhos, não um filme ou uma pessoa.
I. 0 EVANGELHO.
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A. A VIDA DE JESUS - Marcos 1.1; Mateus 1:18-25; Lc: 2.41-52; 4.16.
1. Quem é Jesus: ! Filho de Maria e José ! Filho de Deus
2. Como Jesus nasceu? ! Como qualquer homem ! Gerado pelo Espírito Santo
3. Onde Jesus nasceu? ! Em Belém do Pará " Jerusalém ! Em Belém
4. Onde Jesus viveu dos 12 aos 30 anos? ! Não se sabe ! Em Nazaré
5. Qual o costume de Jesus? ! Ler filosofia ! Ler as Escrituras ! Assistir novelas
B. A MENSAGEM DE JESUS - João 3.1-5
1. O que precisa fazer para ver e entrar no reino de Deus? ! Crer ! Nascer de novo
2. Que tipo de ‘novo nascimento’ é este? ! Materno ! Da água e do Espírito
C. JULGAMENTO - Marcos 15.1-32
1. O julgamento de Jesus foi justo? (v. 9-10) ! Sim
! Não
2.O que os soldados fizeram com Jesus? (v. 16-20) ____________________________
3. Qual era a acusação de Jesus? (v. 26) ________________________________
4. Jesus foi igualado a: (v. 27) ________________________________
5. As pessoas conheciam a promessa da ressurreição? ! Sim
! Não
D. MORTE - Marcos 15.33-41
1. A que horas e por quanto tempo ficou escuro? (v. 33) ________________________
2.O que quer dizer: “Eloí, Eloí, Lamá sabactâni”? (v. 34) ________________________
3. Por que você acha que Deus o desamparou? ! Não sei ! Ele estava cheio de pecados
4.O que aconteceu quando Jesus morreu? (v. 37-38) ___________________________
5. O que significa isso? ! O pano estava velho ! Jesus abriu o acesso a Deus
6. Quem viu Jesus morrer? (v. 39-41) _______________________________________
E. SEPULTAMENTO - Marcos 15.42-47
1. Onde Jesus foi sepultado? (v. 42-46) ______________________________________
2. Quem foi testemunha do sepultamento de Jesus? (v. 47) ______________________
3. Em qual situação espiritual Jesus foi sepultado? ! Cheio de pecados ! Sem pecados
4. Jesus morreu e sepultou os nosso pecados. Os pecados que o levaram a morte não eram dele.
F. RESSURREIÇÃO - Marcos 16.1-13
1. Quantas pessoas foram até o túmulo de Jesus? ! Duas ! Cinco ! Três
2. Que dia Jesus ressuscitou? ! Sábado ! Domingo ! Segunda
3. Com o que elas estavam preocupadas? (v. 2)________________________________
4. Qual foi a mensagem que elas receberam ao entrarem no túmulo? (v. 5-6)
__________________________________________
5. Para quem mais Jesus apareceu vivo? (v. 9-13) _____________________________
6. Por que você acha que as pessoas demoraram para crer? ______________________
7. Você crê que Jesus ressuscitou dos mortos? ! Sim ! Não
8. O que Jesus deixou no túmulo? ! A esperança ! Os nossos pecados
II. POR QUE JESUS MORREU?
A. JOÃO 11.45-53
1. Por que mataram Jesus? ! Para acabar com o Evangelho ! Para reunir os filhos de Deus
2. O que é a igreja?(Cl 1.18; Ef 5.23) ! Um clube religioso ! O corpo de Cristo
3. Jesus morreu para:
! Que cada um escolha a sua igreja
! Para que façamos parte de uma única igreja (Seu corpo)
B. HEBREUS 2.14-18
1. O que a morte de Jesus destruiu? (v. 14) __________________________________
2. Quem a morte de Jesus livrou? (v. 15) ____________________________________
3. Por que podemos confiar em Jesus? (v 17-18) ______________________________
4. Qual a diferença entre nós e Jesus? (Hb 4:15) ______________________________
C. ROMANOS 14.9
1. Por que Jesus morreu? _________________________________________________
2. Se vivemos ou morremos a quem pertencemos? ! A igreja tal!! A Jesus
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D. 1 PEDRO 2.21-25
1. Por que Jesus nos chamou? ! Para nos divertir ! Para seguir seu exemplo
2. O que devemos fazer quando somos insultados e maltratados?
! Revidar ! Entregar nas mãos de Deus
3. Por que devemos deixar Deus resolver as injustiças?
! Ele vai se vingar por nós ! Ele julga retamente
4. Por que Jesus carregou os nosso pecados sobre a cruz?
! Pra gente ficar livre e fazer o que quiser ! Para que morramos para o pecado
5. Quem é o seu único Supremo Pastor e Bispo?
! Um homem formado em Teologia ! Jesus
6. Sigamos os seus passos. Suponha que existe um campo minado, mas uma pessoa
passou por ali sem morrer, quando chega a sua vez o que você vai fazer? Siga os passos
daquela pessoa!
III. QUAL SERÁ A SUA ATITUDE EM RELAÇÃO A CRISTO?
A. MARCOS 10.17-22 - A atitude do jovem rico: "contrariado... triste".
B. MATEUS 27.3-10 - A atitude de Judas: "Tocado de remorso... foi enforcar-se".
C. LUCAS 22.54-62 - A atitude de Pedro (Atos 2.14-36): "Chorou amargamente".
D. LUCAS 19.1-10 - A atitude de Zaqueu: "resolvo... houve salvação".
E. ATOS 26.24-29 - A atitude do rei Agripa: "por pouco...".
F. LUCAS 10.38-42 - A atitude de Marta e Maria: "Marta... inquieta e preocupada. Maria...
escolheu a boa parte...".
G. Como você vai reagir com Cristo?
CONCLUSÃO:
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A. Pense sobre tornar-se discípulo de Cristo. Leia e obedeça ao Evangelho.
B. Nesta aula não lembramos o que um filme conta mas o que o Evangelho conta sobre Jesus.
C. Jesus viveu, ensinou, foi injustiçado, morreu e ressuscitou para ser o seu Senhor.
- Quem deve mandar em sua vida é Jesus, não você.
D. É esta nossa chance de fazer parte dos filhos de Deus. Junte-se a família de Deus em Cristo.
E. Aprenda mais de Cristo lendo os Evangelhos. Compare tudo com o que está escrito com o que
você tem ouvido por aí. Lembre-se que somente os evangelhos é que são confiáveis.
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EXEMPLOS DE CONVERSÕES
EXEMPLOS DE CONVERSÃO NO LIVRO DE ATOS DOS APÓSTOLOS

Leia as passagens e responda as perguntas preenchendo o quadro no verso. 0 que estas
pessoas fizeram para obedecer ao Evangelho?

PARA CHEGAR À SALVAÇÃO PRECISA-SE:
1. ____________________________

João 3.16

2. ____________________________

2 Pedro 3.9

3. ____________________________

1 João 1:8,9

4. ____________________________

João 3.1-5; Atos 2.36-38

5. ____________________________

Atos 2.41,42; Mt 10.22

OBS: SE VOCÊ TEM FÉ, OBEDECE…

I. OS JUDEUS NO DIA DE PENTECOSTES ATOS 2.36-47
A. Qual foi o pecado dos judeus? (v. 36)___________________________________________
B. Qual foi a pergunta que fizeram ao se conscientizarem do erro? (v. 37)_________________
C. Qual a resposta de Pedro e dos Apóstolos? (v. 38)_________________________________
D. Quais são 2 propósitos do batismo? (v. 38)_______________________________________
E. O que os judeus fizeram depois de ouvirem a Pedro? (v. 41)_________________________
F. Quanto tempo demorou para que tomassem uma decisão? (v. 41)_____________________
G. Como era a vida nova depois do batismo? (v. 42)__________________________________
H. Quem os acrescentou à igreja? (v. 47)__________________________________________
II. 0 EUNUCO, 0 OFICIAL DE CANDACE - ATOS 8.26-40
A. Quem Deus usou na conversão do Eunuco? (v. 26)_________________________________
B. Que profeta ele estava lendo? (v. 28, 32, 33)_____________________________________
C. Sobre quem falava a profecia? (v. 32, 33) ! Sobre Isaías ! Sobre Jesus
D.A quem Filipe anunciou começando por Isaías? (v. 35)______________________________
E. O que deve ser feito antes do batismo? (v. 37)____________________________________
F. Quanto tempo o Eunuco demorou para tomar uma decisão de ser batizado? (v. 36)_______
G. Qual foi a forma de batismo usada na conversão do Eunuco? (v38,39)._________________
H. Como o Eunuco se sentiu depois de ser batizado? (v. 39)____________________________
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III. 0 CARCEREIRO - ATOS 16.22-34
A. Qual foi a pergunta do carcereiro? (v. 30)________________________________________
B. 0 que Paulo ensinou ao carcereiro, conforme o verso 31 e 33?________________________
C. Quanto tempo demorou para o carcereiro decidir? (v. 33)____________________________
D. Como ele e sua família sentiram depois do batismo? (v. 34)__________________________
IV. OS 12 DISCÍPULOS DE ÉFESO - ATOS 19.1-7
A. Qual era o problema dos 12 discípulos de Éfeso? (v. 2-3)____________________________
B. 0 que estes discípulos fizeram depois de ouvirem a Paulo? (v. 5)______________________
C. Quanto tempo demorou para eles decidirem ser batizados de novo?___________________
D. Os que receberam um batismo inadequado, mesmo sendo bons e religiosos, devem ser
batizados de novo? (v. 4,5) ! Sim ! Não
E. Se o batismo de uma pessoa não vale, ela está salva ou perdida? ! Salva ! ! Perdida
V. A CONVERSÃO DE SAULO.
A. ATOS 9.1-22
1. Como Saulo sentia-se contra os discípulos? (v. 1)____________________________
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2. O que ele fez para os prender em Damasco? (v. 2)____________________________
3. O que aconteceu no caminho? (v.3)________________________________________
4. Quais foram as instruções de Jesus para Saulo? (v. 6)_________________________
5. Quantos dias Saulo ficou sem ver nem comer? (v. 9)__________________________
6. O que Saulo fez naqueles dias? (v. 11)_____________________________________
7. Quem Deus usou na conversão de Saulo? (v. 10)_____________________________
8. O que Saulo fez ao ouvir Ananias? (v. 18)___________________________________
9. Quanto tempo Saulo levou para decidir-se? (v. 18)____________________________
10. 0 que Saulo fez depois do batismo? (v. 20)_________________________________
B. ATOS 22.1-16
1. Saulo era um homem religioso antes de tornar-se discípulo de Jesus? (v. 3-5)
! Sim ! Não
2. Por que Saulo foi batizado? (v. 16) ________________________________________
3. Saulo encontrou Jesus. Ele foi salvo na estrada ou no batismo? (v. 10, 16)
! Na Estrada ! ! No Batismo
Obs: Mesmo que encontremos Jesus face a face, isto não vai nos salvar. Precisamos
obedecer ao batismo para sermos salvos. Esta é a vontade de Jesus para nós.
APLICAÇÃO E DESAFIO
A. Compare sua experiência religiosa com as conversões no livro de Atos dos Apóstolos. Você está
salvo ou perdido segundo a Bíblia?
B. Se responder "perdido", faça logo o que está faltando à sua conversão para que tenha a
salvação.
C. Não há nenhuma passagem na Bíblia sobre aceitar a Jesus como Salvador para ser salvo que não
envolva imersão nas águas.
MARQUE ABAIXO:
A CONVERSÃO

CRER

ARREPENDER

CONFESSAR

BATIZAR

PERSEVERAR

Os Judeus
O Eunuco
O Carcereiro
Os 12 Discípulos
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Saulo/Paulo

Obs:
A. Observe a obediência destes discípulos do passado e marque um X se eles obedeceram ao
Evangelho. Na dúvida, marque um (X) entre parênteses.
B. Siga o exemplo destes primeiros discípulos de Cristo. Observe novamente todos estes exemplos
acima, qual a idade destas pessoas? Veja que nenhuma criança pode preencher os itens necessários
à salvação.
C. No último espaço, coloque o seu nome e obedeça você também ao evangelho.
D. Acredite na Bíblia. Ela diz que batismo é necessário para a salvação. Você acredita em Jesus? Ele
ensina isso: Mc 16:15-16. Deixe qualquer outra doutrina contraditória e humana de lado.
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O PLANO DA SALVAÇÃO
Todos queremos ser salvos, mesmo se fosse difícil, não faríamos qualquer coisa para sermos
salvos? (2 Reis 5:1-14). Precisamos saber o que fazer para ter certeza da salvação.
I. 0 QUE DEVEMOS FAZER PARA RECEBER 0 PERDÃO E TER A SALVAÇÃO?
A. 0 que você acha? (Responda escrevendo ao lado resumidamente)
1. Você se considera: ! Salvo ! Perdido ! Não sei
2. Se tiver respondido "SALVO" como foi a sua conversão?
________________________________________________________________
3. Se tiver respondido "SALVO", quando recebeu perdão dos pecados?
DATA: ___/___/___ OU EVENTO:
________________________________________________________________
B. Você já foi batizado de alguma forma? ! SIM ! NÃO
1. Com que idade? _________________
2. Por que? __________________________________
3. Como (a forma do batismo)? ! Aspersão ! Imersão
4. Na sua opinião, bastimos é: ! Para a salvação ! Não é para a salvação
5. Se uma pessoa não foi batizada: ! Ela pode ser salva ! Ela não pode ser salva
C. O que a Bíblia diz? Como somos salvos? - Efésios 2.8-10 - Complete abaixo.
"Pela __________ mediante a ____________________ não de _____________________.”
Se você acredita na salvação em Jesus, o que você faz? - Lc 6.46
E. SE TEMOS FÉ OBEDECEMOS A SALVAÇÃO EM 5 PASSOS:
1. CRER .................................João 3:16; Tiago 2:19
2. ARREPENDER ....................2 Pedro 3:9
3. CONFESSAR.......................Romanos 10:9,10; Mateus 10:32,33; 1 João 1:8,9
4. BATIZAR............................João 3.1-5; Atos 2.37,38
S. PERSEVERAR .....................Atos 2.41,42; Mateus 10.22
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II. COMO É 0 BATISMO BÍBLICO?
PARA SER VÁLIDO, 0 BATISMO BÍBLICO EXIGE 3 COISAS:
(A Pessoa certa, o propósito certo e a forma certa)
A. A PESSOA CERTA
1. MARCOS 16.15,16 - Uma pessoa precisa crer para ser batizada. Tem que ter idade
suficiente e ser capaz para crer no Evangelho.
2. Não há evidência Bíblica para batismo de crianças.
3. EZEQUIEL 18.1-4; 18-20 - Filhos não herdam pecados dos pais como prega a doutrina
humana. Sendo assim, ninguém nasce com pecados pois não há herança de pecados desde
Adão.
4. MATEUS 18.1-4 - Será que Jesus diria isso de uma criança se tivesse pecados?
B. 0 PROPÓSITO CERTO (POR QUE DEVEMOS NOS BATIZAR?)
1. ATOS 2.38 - Batismo para remissão de pecados e receber o dom do Espírito Santo.
2. ATOS 22.16 - Batismo para lavar os pecados. Não a sujeira do corpo.
3. 1 PEDRO 3.20,21 - 0 Batismo salva! Não é um banho para tirar a sujeira do corpo, é
para limpar a consciência de pecado.
4. JOÃO 3.3,5 - Batismo para entrar no Reino, a igreja.
CONCLUI-SE QUE:
1. Batismo é para receber perdão total dos pecados.
2. Batismo é para receber o Espírito Santo.
3. Batismo é para entrar na igreja que pertence a Cristo, não numa denominação
qualquer.
4. Batismo não é só lavar o corpo, mas muito mais no íntimo. É a indagação (pedido) de
uma boa consciência. Batismo é para a salvação pela sua forma também, como veremos a
seguir.
Obs: Quem é batizado por outra razão qualquer não recebeu batismo Bíblico. Veja alguns
motivos errados de batismo abaixo:
A. Se foi batizado para agradar alguém, para acompanhar outros; porque estava
emocionado ou foi pressionado, não recebeu um batismo Bíblico.
B. Quem pensa que foi salvo quando "aceitou a Jesus" e depois foi batizado para
"cumprir" requisitos para entrar numa denominação, não se batizou conforme a Bíblia.
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OBS: Crer ou aceitar Jesus é obedecer ao ato de salvação dentro da Bíblia. Hoje aceitar a Jesus
tem sido uma desculpa humana para não obedecê-lo, como Deus quer.
C. Se foi batizado mas achava que não tinha pecados na hora do batismo ou achava que já
tinha o Espírito antes do batismo, não recebeu um batismo Bíblico. Perdão dos pecados e a
habitação do Espírito não vêem antes ou depois do batismo, mas no momento do batismo.
C. A FORMA CERTA - CONFORME 0 EVANGELHO
1. 2 TESSALONICENSES 1.7-8- Jesus vai voltar tomando vingança contra:
• Quem não conhece a Deus…Você conhece a Deus?
• Quem não obedece ao evangelho…Você já obedeceu ao Evangelho?
2. 1 CORÍNTIOS 15.1-4 - Precisamos obedecer ao EVANGELHO, mas o que é EVANGELHO?
a. MORTE - Jesus foi morto na cruz carregando nossos pecados
b. SEPULTAMENTO - foi sepultado por 3 dias
c. RESSURREIÇÃO - voltou a viver sem pecado

3. ROMANOS 6.3-7 - Precisamos obedecer ao EVANGELHO. Como obedecer ao
EVANGELHO? Se EVANGELHO é morte, sepultamento e ressurreição, obedecer a ele
significa morrer, ser sepultado e ressuscitar? Sim! Isto só é possível no batismo.
1. MORTE- precisamos morrer para o pecado. O velho homem deve ser crucificado.
2. SEPULTAMENTO- precisamos ser imersos na água. O pecado deve ser enterrado.
3. RESSURREIÇÃO - Precisamos viver uma vida nova. Ganhamos o Espírito para a vida nova.
OBS:A forma correta de batismo é imersão, mergulhar! Como sepultamento.
CONCLUSÃO:
A. VOCÊ ESTÁ SALVO OU PERDIDO SEGUNDO A BÍBLIA?
B. VOCÊ QUER OBEDECER AO EVANGELHO AGORA MESMO? Isto é, quer ser batizado?

APÊNDICE
---- ==>ALGUMAS

DOUTRINAS E AFIRMAÇÕES FALSAS SOBRE 0 BATISMO<==---
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1. Alguns dizem que aspersão também vale como forma de salvação.
a. A Palavra grega "batizo", língua original do N.T., é clara e significa: mergulhar, imergir
ou submergir.
b. A prática Bíblica sempre foi imersão, sepultamento nas águas (Romanos 6.4;
Colossenses 2.12).
c. Aspersão nunca foi completamente aceito até 1311 no concílio de Ravena.
d. 0 modo correto de batismo é imersão total nas águas. Sepultamento do velho homem.

2. Alguns afirmam:
"Batismo não é necessário para a Salvação! 0 ladrão na cruz foi salvo sem ser batizado".
a. 0 ladrão e Jesus estavam sob a validade do Velho Testamento Lucas 23.39-43.
b. Jesus tinha toda autoridade antes da validade do Novo Testamento - Hebreus 9.15-17
c. 0 Novo Testamento só começou a valer da morte de Jesus em diante, Ele é o testador.
d. Jesus tinha autoridade para perdoar pecados durante o V.T. (Os Evangelhos) - Lucas 5.17-24.
e. Agora que o Novo Testamento está em vigor é o que está escrito nele que vale - Mc 16.16.
f. 0 Novo Testamento (Evangelho) é que tem poder para salvar nossas almas (Tg 1:21).
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PENSE BEM
(Antes de tomar uma decisão)
Na sua decisão de tornar-se um discípulo você assume algumas responsabilidades que deve
estar consciente. Assim como você nunca assinaria um contrato em branco ou sem ler. Você não pode
tornar-se discípulo sem saber do compromisso com Cristo e seu corpo. Na Bíblia encontramos as
palavras pelas quais vocês está decidindo-se, este será o seu contrato, leia!
I. CALCULANDO AS DESPESAS - LUCAS 14:25-33
A. v. 26-27 - " ... aborrecer, pai, mãe, mulher, etc…" - Aborrecer não quer dizer ‘pecar contra’,
quer dizer amar menos (Mateus 10:37). Porém, colocando Jesus em 1º lugar você será um melhor
pai, mãe, filho, marido, esposa, etc… Você também tem que estar disposto a carregar a cruz para
ser discípulo.
B. v. 28-30 - A vida de discípulo é como alguém que vai construir uma torre. Precisa calcular se
tem os meios necessários para começar e acabar.
C. v. 31-32 -A vida é como uma batalha com um inimigo. Se você não pode vencer o rei com
20.000 homens, faça paz com ele. Quem é o nosso pior inimigo? Mateus 10:28
D. v. 33 - "renuncia a tudo quanto tem.” 0 que Jesus diz não é que tem que deixar todas as coisas,
mas tem que dar valor nenhum a tudo e colocá-lo em 1º lugar em tudo e até abandonar tudo que
te atrapalha seguir Jesus. Mas não esqueça que TEM QUE DEIXAR se te atrapalha seguir Jesus.
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II. 0 PLANO DA SALVAÇÃO.
A. CRER -MARCOS 16:15,16 - Crer é obedecer ao Evangelho. Você crê? O que vai fazer?
B. ARREPENDER -Atos 2:38 - Arrepender de pecados é necessário!
1. Você comete pecado que não pretende se arrepender? ! Sim ! Não
2. Você tem vícios? 0 que pretende fazer? ! Deixar ! Cultivar
3. Você é casado(a) legalmente? ! Sim ! Não
• Precisamos obedecer as leis civis (Rm 13:1-7).
• Não difamar as autoridades. Devemos orar por eles para o nosso bem. (1 Tm 2:1-3; Tt 3:1-2).
• Devemos ficar do lado de Deus se as autoridades estiverem contra (Atos 4:12-22).
C. CONFESSAR- ROMANOS 10:9,10 - Confissão sobre a salvação.
• Você está pronto a confessar Jesus publicamente falando de Cristo a outros e através da
atitude?
D. BATIZAR - MARCOS 16:15,16 - Batismo é necessário para a Salvação.
Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer não deve ser batizado e será
condenado.
E. PERSEVERANÇA - MATEUS 10:22 - Perseverança até o fim!
1. Você entende que batizando-se você está assumindo um compromisso de ser fiei até a morte?
2. Você entende que precisa de perseverança? (Lc 21:19)
3. Você entende que a igreja não é uma denominação?
4. Você entende que não pertence mais à igreja da qual você está saindo e que agora
pertence a Cristo?
5. Você entende que precisa desenvolver-se espiritualmente através da leitura da Bíblia e oração?
6. Você entende que está assumindo um compromisso de ser fiei na freqüência,
participação em encontros, contribuição financeira?
7. Você entende que faltar ao culto é pecado? (Hb 10:24-31; 1 Jo 1:5-10) ! Sim ! Não
8. Você entende que quando tiver novos pecados tem que confessar a um irmão que você
confia e a Deus? (Tg 5:13-18; 1º Jo 1:9) ! Sim ! Não
9. Você conhece alguém que se opõe à sua decisão? Você está pronto para enfrentar?
10. Qual será seu maior obstáculo para ser fiei? _______________________________
11. Você entende que vai ter que lutar para ter uma nova vida? ! Sim ! Não
F. UMA NOVA VIDA - João 3:1-5; Rm 6:4; 7:4-6; Ef 6:1,2; Cl 1:13,14; Tito 3:3-3-7; 1 Pe 2:9,10
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III. "SE DEIXAR ENREDAR E SEREM VENCIDOS-- 2 PEDRO 2:20-22
A. "…tornou-se o seu último estado pior que o primeiro" (v. 20)
B. " melhor fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça" (v. 2 1)
C. " voltou a revolver-se no lamaçal." (v. 22)
• Desistir é tornar-se pior e tratar com desprezo a Jesus, considerar o sangue sem vai ofender
o Espírito da graça - (Hebreus 10:25-31)
IV. ANALISANDO 0 SEU CORAÇÃO - MATEUS 13:1-9; 18-23
A. Quais eram os 4 tipos de solos?
a) o solo duro b) o solo cheio de pedras d) o solo com espinhos e)o bom solo.
B. Os solos representam os corações. Que tipo de coração representam os solos?
C. Que tipo de solo (coração) você tem?
E. 0 bom solo produziu!
• Não importa a quantidade, e sim a produção.
• Uns produzem 30%, outros 60% e a minoria 100%. O importante é a produção.
F. Se o seu coração ainda não está pronto para obedecer à Palavra, o que você vai fazer para estar
preparado? - Hb 3:7,8; 4:11-13; Tiago 4:7-10; João 12:24
CONCLUSÃO:
A. Você ainda quer ser batizado?
1. Quer pensar mais sobre sua decisão e sobre o batismo?
2. Por que quer pensar? Por que não quer pensar mais?
3. Você entende Marcos 16:15,16?
• Você precisa pensar bem, mas também precisa saber o que acontece com quem não
crê ou diz que crê e não se batiza. Pense bem, mas pense rápido.
B. Quando você quer ser batizado(a)?

--=>Algumas Atitudes Que Salvam Descritas NA Bíblia<=-Não é apenas crer que salva. Sabemos que a fé salva, mas não é só a fé que salva, precisa-se, por
exemplo, obras, entre tantos outros itens (Leia Tiago 2.14-26). Veja abaixo outras passagens que
mostra o que mais salva.

1. Pelo nome de Jesus somos salvos - Atos 4:12

“não há salvação em nenhum outro; porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado
entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos.”

2. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação - Romanos 1:16

“Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo
aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego”

3. Confessar a Jesus como Senhor e a respeito da salvação salva - Romanos
10:9,10
“Porque com o coração se crê para justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação.”

4. A tristeza segundo Deus produz Salvação - 2 Coríntios 7:10

“Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz
pesar; mas a tristeza do mundo produz morte.”

5. O Evangelho também salva - 1º Coríntios 15.1-4; Efésios 1:13
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“Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda
perseverais; por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vo-la preguei, a
menos que tenhais crido em vão.”

6. A Palavra pode nos tornar sábios para a salvação - 2 Timóteo 3:15; Tiago
1.21
“Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei, com mansidão, a
palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma.”

7. O alimento espiritual nos dá crescimento para a salvação - 1 Pedro 2:2

“desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por
ele, vos seja dado crescimento para salvação”

8. O batismo salva - Marcos 16.15,16; 1 Pedro 3:21

“a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da
carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de
Jesus Cristo”

9. As Obras da fé salvam - Tiago 1.22; 2.14, 17, 20, 24, 26

“• Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós
mesmos.;
• Meus irmãos, qual é o proveito, se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode,
acaso, semelhante fé salvá-lo?;
• Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta;
• Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente.;
• Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante?”
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A CHEGADA DO REINO DE DEUS
Os Últimos Dias
O que você pensa quando ouve a frase: "0 Reino de Deus"? Muitas pessoas pensam
sobre "os céus, o reinado de Cristo, etc". Esta resposta é correta até um certo ponto. Vamos
ver o que a Bíblia fala sobre o Reino de Deus.
I. AS PROFECIAS DO VELHO TESTAMENTO SOBRE 0 REINO DE DEUS.
A nação de Israel tinha muito poder durante a época do rei Davi (o menino que matou o
gigante Golias). Isso ocorreu mais ou menos 1000 anos antes da época de Cristo. Depois de
Davi o povo se tomou rebelde contra Deus e Deus permitiu outras nações derrotarem Israel.
Durante a escravidão de Israel, Isaías escreveu sobre o Reino de Deus. Quando o povo leu
estas palavras, lembraram-se do reino de Davi e a glória que o reino tinha. Isaías disse que
o Reino que viria seria melhor!
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A. ISAÍAS 2.1-4 (750 A.C.)
1. Quando o reino viria? ! Em 1948 ! Na 2ª Vinda de Jesus ! Nos últimos dias
2. Quem estaria presente? ! Algumas pessoas ! Todas as Nações
3. Onde aconteceria? ! Em Roma ! Nova York ! Jerusalém
B. DANIEL 2.1-44 (550 A.C.)
1. Daniel 2.28 diz quando aconteceria, note: - "... há um Deus no céu, o qual revela
mistérios; pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias"

2. Daniel disse ao rei Nabucodonosor que o Reino de Deus aconteceria nos dias dos reis do
4º reino(v. 44). 0 Reino de Deus seria como aquela pedra cortada sem auxílio de mãos, ELE
SUBSISTIRÁ PARA SEMPRE" (V. 45)
D. JOEL 2.28-32
1. "Acontecerá depois,.." - v 28 - Joel quis dizer nos últimos dias segundo Atos 2.16,17.
2. O que aconteceria naquele dia? (v. 28) ! Viria uma luz ! Espírito seria derramado
3. Onde as pessoas seriam salvas ? (v. 32) ! Em Roma ! Em Jerusalém
II. AS PROFECIAS DO NOVO TESTAMENTO SOBRE 0 REINO DE DEUS.
A. 0 Reino de Deus NÃO FOI ESTABELECIDO ANTES DE JESUS- Mateus 3.1,2 João Batista
começa a pregar sobre o Reino de Deus antes de Jesus começar seu ministério.
B. 0 Reino de Deus NÃO FOI ESTABELECIDO DURANTE o ministério de Jesus.
1. Mateus 4.17 - Jesus pregou que o Reino estava próximo.
2. Marcos 9.1 - Note bem: "ALGUNS" - 0 Reino chegaria à Terra durante a vida de alguns dos
discípulos com os quais Jesus falou. 0 Reino chegaria com poder.
3. João 3.1-7 - É preciso nascer de novo, para entrar no Reino de Deus.
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4. Lucas 17.20-21 - "O Reino está dentro de vocês" - não é físico, não é material.
5. Mateus 16.13-19 - A igreja e o Reino são iguais e estão construídos na pedra: "a verdade que
Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo" ( 1 Co 3. 11)
6. Lucas 24.44-49 - Arrependimento para perdão de pecados seria anunciado a TODAS AS
NAÇÕES começando por JERUSALÉM, com poder.
C.0 Reino de Deus NÃO TINHA CHEGADO DEPOIS DA MORTE DE JESUS, José da cidade de
Arimatéia ainda estava esperando a vinda do Reino de Deus (Lucas 23.50-51).
III. 0 CUMPRIMENTO DAS PROFECIAS DO VELHO E DO NOVO TESTAMENTO.
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A. ATOS 1.1-12
1. Para quem os mandamentos foram dados? (v. 1,2) ! Para todos ! Para os apóstolos
2. Quando aconteceu? (v. 3) ! No ano novo ! 40 dias depois da ressurreição
3. Onde eles deveriam esperar a promessa do Pai? (v. 4,5)
! Em Roma ! Em Jerusalém
4. Qual a característica do reino? (v. 6; João 18.36) ! Ele é físico ! Ele é espiritual
5. Que poder eles receberiam? (v. 8) ! Poder de ir ! Poder do Espírito Santo
6. 0 Espírito é o poder que Jesus disse em Marcos 9.1.
7. Para onde os apóstolos foram depois de Jesus subir aos céus? (v. 12)
! Belém ! Jerusalém
B. ATOS 1.13-20
1. Matias foi escolhido para o lugar de Judas que suicidou-se
2. Quantos estavam vivos quando o reino chegou? ! 13 ! Os 11 ! Alguns
3. Apenas ALGUNS estavam vivos, isto é, 11. Eles estavam esperando o Reino (Mc 9.1).
C. ATOS 2.1-13
1. Que poder eles receberam para anunciar a igreja? (v. 1-4)
! Poder mágico ! Poder do Espírito
- O Reino chegou com poder (Mc 9.1; Atos 1.8) 0 poder é o Espírito Santo.
2. Quem estava presente no começo da igreja? (v. 5)
! Algumas pessoas ! Todas as nações
- O Reino chegou em Jerusalém com TODAS AS NAÇÕES representadas.
D. ATOS 2.14-17
1. O que Pedro anunciou? (v. 17)
! Uma promoção ! A chegada dos "ÚLTIMOS DIAS"
2. Pedro anunciou a chegada do REINO DE DEUS.
3. João e Jesus falaram que "o Reino estava próximo" a data é 50 dias depois da morte de Jesus.
E. ATOS 2.36-47
1. Cristo é o Senhor. Quando Cristo é o Senhor o Reino está dentro de você.
2.0 que devemos fazer para entrar no reino de Deus? (v. 37)
! Bater na porta ! Nascer de novo
3. A resposta é a chave do Reino dos céus. Pedro falou como entrar no Reino (v. 38)
4. O que foi pregado? (v. 38; cf. Lc 24:47) ! Uma coleta ! Arrependimento e perdão
5. Segundo Pedro, como nascer da água o do Espírito? (v. 38)
! Beber vinho ! Batizar
6. Precisa nascer de novo, da água e do Espírito (Jo 3:1-5). Pedro disse para ser batizado e
receber perdão e o Espírito Santo. Quase 3.000 pessoas entraram no Reino.
7. Os salvos estão dentro da igreja. A igreja é o Reino na Terra (Mt 16.18-19).
CONCLUSÃO:
A. A Igreja é o céu e o Reino de Deus na Terra.
B. Devemos voltar às raízes da única e verdadeira igreja que é o Reino de Deus.
C. Você está pronto para colocar o Reino de Deus em 1º lugar? (Mt 6.33)
D. Quando participamos da ceia do Senhor estamos participando porque o Reino de Deus já chegou
(Mt 26.26-29). Quem não acredita que o reino já chegou não deve participar da ceia do Senhor.
E. Jesus não virá reinar nesta terra. Ele já reina eternamente e nós somos feitos seu reino (Ap 1:5-6).
F. Jesus prometeu que alguns dos apóstolos estariam vivos quando o reino de Deus chegasse, se
não temos nenhum deles vivo, então o reino já chegou nos dias deles (Mc 9:1).
G. Cristo atualmente é Rei; o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores (Jo 18:33-37;1 Tm 6:15; Ap
17:14; 19:16).
H. O reino de Cristo existe agora (Cl 1:13; Hb 12:28; Ap 19:6).
I. Jesus já reina nos céus, onde encontra-se o seu trono (At 2:33-36; 1 Co 15:25; Ef 1:20-23; 1
Tm 1:17; Ap 3:21).
J. Jesus tem toda autoridade agora, nos céus e na Terra (Mt 28:18; Ef 1:20,21; 1 Pe 3:22).
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A IGREJA DE CRISTO
O Caminho, a Verdade e a Vida
A igreja é de suma importância. Somente na igreja é que encontramos o caminho para chegar
até Deus e nela temos salvação.
Porém existem inúmeras 'igrejas' diferentes no mundo. Fica difícil saber qual é a certa se
fizermos uma comparação. Pois, todas são diferentes mas todas dizem conhecer a verdade.
O que devemos fazer? Assim como vimos na aula 2: "Autoridade Religiosa" Devemos usar a a
forma lá apresentada para conhecer a igreja verdadeira. Para tanto, vamos usar somente a Bíblia e
vamos copiar a primeira igreja existente no mundo: A IGREJA DE CRISTO.
I. “… EDIFICAREI A MINHA IGREJA…” - MATEUS 16:18
A. Quem disse estas palavras acima? ______________________________________
B. Segundo o que Ele disse, quem edificaria a igreja?______________________________
C. Quem é o chefe da igreja?_______________________________
D. Defina: A igreja pertence a ______________________________? (Rm 16.16)
E. CONCLUSÃO DESTE PONTO:A igreja aparece com Jesus no Novo Testamento. Ele é o
edificador!
II. 0 QUE É A IGREJA?
A. 1 CORÍNTIOS 1.1,2 - A palavra Igreja" se refere a um grupo de chamados para ser santos.
B. COLOSSENSES 1.13,14 - A igreja é o Reino de Cristo.
C. EFÉSIOS 2.19 - A Família de Deus
D. 1 CORÍNTIOS 12.27 - A igreja é 0 Corpo de Cristo.
1. Quantas corpos tem uma cabeça? - Efésios 4.4 ! Vários ! Apenas Um
2. Quem é o cabeça deste corpo que é a igreja? Colossenses 1. 18
! O pastor ! O Papa ! Cristo
3. Será que Cristo tem vários corpos, i.e., várias igrejas diferentes umas das outras?
! Sim ! Não
4. Não é possível ter Cristo sem a igreja nem a igreja sem Cristo. Há um só Cristo e uma só
igreja que pertence a Ele (1 Coríntios 1.12-13).
III. QUAL A RELAÇÃO ENTRE UMA PESSOA COM...
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A. CRISTO - EFÉSIOS 5:22-33
1. Cristo é como um marido para a igreja. A igreja é uma só esposa de Cristo - (v. 23)
2. Cristo é o cabeça do corpo e vai salvar somente o seu corpo - (v. 23)
3. Cristo se entregou por sua igreja somente. Cristo não tem várias esposas, mas uma só - (v. 25)
4. Ele sacrificou-se para ter uma única e pura igreja - (v. 26,27)
5. Cristo alimenta e cuida do seu corpo, a igreja - (v. 29,30)
6. A igreja tem apenas uma cabeça: Cristo. Cristo tem apenas um corpo: A igreja.
B. COM O CORPO DE CRISTO: A IGREJA - JOÃO 17:18-21; 1 Co 6:1-8; 1 JOÃO 3.11-18
1. Devemos ser unidos, uma única igreja, para que Cristo seja crido como Filho de Deus.
2. União se faz com sacrifícios
3. Devemos amar uns aos outros até às últimas conseqüências - (João 13.35)
IV. COMO ERA CONHECIDA A IGREJA QUE JESUS EDIFICOU?
• A seguir veremos as descrições da igreja e não nomes. A igreja que Cristo edificou, não usava e
não deve usar nomes.
A. A IGREJA - MATEUS 16:18 -"... edificarei a minha igreja...", disse Jesus.
B. A IGREJA DE DEUS - ATOS 20:28- Ênfase ao cabeça de Cristo: Deus 1 Co 11:3
C. A IGREJA DE CRISTO - ROMANOS 16:16- Ênfase ao chefe e fundador da igreja.
D. A IGREJA DOS GÁLATAS - GÁLATAS 1:2- Ênfase ao local da igreja.
V. ORGANIZAÇÃO BÍBLICA DOS SERVOS DA IGREJA.
A. EFÉSIOS 4:11-16 - Os que servem a igreja foram constituídos por Cristo para edificar o seu
corpo e mantê-lo unido. Para não ser levado por qualquer vento de doutrina.
1. Quais são os dons no serviço da igreja?_____________________________________
2. Quais cargos religiosos não são mencionados?_______________________________
B. COMO SÃO CONSTITUÍDOS OS PASTORES NA IGREJA?
1. Atos 14:21-23 - O que Paulo promoveu na igreja? ____________________________
2. Quem deve votar numa eleição? __________________________________________
3. Quantos presbíteros devem ser eleitos?_____________________________________
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4. Você votaria em uma pessoa que você não conhece? ! Sim ! Não
C. QUEM SÃO OS PRESBÍTEROS NA IGREJA? - ATOS 20.17, 28
a. ____________________ b. ____________________ c. ________________
1. Quem Paulo mandou chamar de Éfeso? - (v. 17) ! Os diáconos ! Os presbíteros
2. Como ele os chama no verso 28? _____________________ e __________________
3. Os presbíteros, ‘pastores’ e bispos são funções das mesmas pessoas? ! Sim ! Não
Obs:O significado das palavras:
• Presbítero = Ancião • Bispo = Supervisor • Pastor = Quem conduz, ensina e cuida
• Nota: Leia toda a sua Bíblia e veja que somente Jesus foi chamado de Pastor.
D. AS QUALIDADES DOS PRESBÍTEROS - 1 TIMÓTEO 3:1-7
1. O homem tem que querer? (v. 1) ! Sim ! Não
2. Se ele tem defeitos, estes defeitos podem ser graves? (v. 2) ! Sim ! Não
3. Pode ser casado com várias mulheres ou ser separado? (v. 2) ! Sim ! Não
4. Tem que saber ensinar a Palavra? (v. 2) ! Sim ! Não
5. Pode ser alcoólatra ou avarento? (v. 3) ! Sim ! Não
6. Pode ser um homem solteiro, ou sem filhos? (v. 4) ! Sim ! Não
7. Tem que ser um marido e pai exemplar? (v. 4) ! Sim ! Não
8. Pode ser novo na fé ou na idade? (v. 6) ! Sim ! Não
9. Como deve ser fora da igreja? (v. 7) ! Não importa ! Exemplar, bom testemunho
10. Por que tem que ser casado e ter filhos obedientes? (v. 4) ____________________
11. Por que não pode ser novo na fé ou na idade? (v. 6) _________________________
E. AS QUALIDADES DOS BISPOS - TITO 1:5-9
1. Tem que ter os filhos obedientes, crentes e fiéis? (v. 6) ! Sim ! Não
2. Tem que ser apegado à palavra, conhecer a doutrina e saber ensinar? (v. 9)
! Sim ! Não
Obs: O presbítero dentro da Bíblia:
• NÃO DEVE SER: dado ao vinho, violento, avarento, neófito (novo na fé ou na idade), arrogante,
irascível, cobiçoso.
• DEVE SER: irrepreensível, esposo de uma só mulher, hospitaleiro, apto para ensinar, que
governe bem a própria casa, boa reputação dos de fora da igreja, bom pai, despenseiro de Deus,
amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, domínio de si, apegado à Palavra.
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VI. A DIVISÃO DA IGREJA É CONDENADA PELA BÍBLIA.
A. Quantas igrejas Jesus edificou? - (Mt 16:18; 1 Co 12:12,20,27; Ef 4:4-6; Jo 11:49-52)
B. A divisão foi prevista - (Atos 20:28-31)
1. Paulo disse que a igreja seria atacada de fora para dentro e de dentro para fora.
2. Alguns iriam arrastar discípulos atrás de si falando coisas pervertidas.
3. Estes grupos seriam “igrejas humanas” com doutrinas e chefes humanos, mas sem um
Salvador: O único Salvador é Jesus se alguém fundar outra igreja além da única que é de Cristo
se separa dele.
4. Jesus se entregou por sua igreja somente e não por igrejas estranhas (Ef 5.23,25).
C. A previsão aconteceu. Hoje existem muitas igrejas diferentes da igreja que Cristo fundou.
Precisamos restaurar a igreja pela Palavra de Deus pregando somente o que está escrito.
• Se você plantar uma semente de trigo de 2000 anos, o que vai colher? ____________
• Se você plantar uma semente de maçã de 2000 anos, o que vai colher? ___________
• Se você plantar uma semente de Deus, a Palavra de 2000 anos, o que vai colher?
D. O que aconteceu na história religiosa da humanidade depois de Jesus?
1. Jesus edificou a sua igreja - Mateus 16:18; 1 Co 3:11
2. O homem desviou-se da igreja de Cristo - Gálatas 1:6
3. O homem começou as denominações - At 20:30, 31.
E. DIVISÃO É CONDENADA - 1 CORÍNTIOS 1.10-13 - A unidade deve ser preservada
• Jesus quer que creiamos nele através da palavra e que sejamos unidos como Ele e Deus o são
- (João 17.20-23)
F. DIVISÃO SERÁ JULGADA - MATEUS 15.3,9,13 - As igrejas humanas, com fundadores
humanos, adoram a Deus em vão: “toda planta que Deus não plantou será arrancada”.
CONCLUSÃO:
A. A única igreja que devemos fazer parte deve ser aquela que pertence a Cristo. As portas do
inferno não prevaleceram e nunca prevalecerão contra ela. Isto indica que ela existe independente
de nós.
B. Devemos ser os restauradores da igreja através da obediência à Palavra de Deus: A Bíblia.
C. Seja um membro do Corpo de Cristo, a sua igreja. Aceite somente a palavra escrita como
autoridade.
E. A igreja que você freqüenta foi fundada por Cristo, no 1º século, não é denominacional, tem
servos constituídos biblicamente, prega união e um só corpo? Analise a igreja que Cristo edificou.

