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O que é Baptismo?

Deus o Criador.

Baptismo é uma cerimónia quando os Lideres da Igreja usam água como símbolo de
que estás feito limpo pelo Jesus Cristo e recebeste o Espírito Santo. A água é só um
símbolo daquilo que Jesus já fez na sua vida. João que utilizou água para baptizar
muitas pessoas clarificou isto.

Conhecendo a Deus

1

Lucas 3 16 Respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, baptizo-vos com água;
mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de
desatar a correia das alparcas; este vos baptizará pelo Espírito Santo e com fogo.
Pedro fala da água como símbolo daquilo que Cristo faz para ti.
1 Pedro 3 21 Que, também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, baptismo,
não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa
consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo.
Deves pedir aos líderes da igreja para ti baptizar para dizer ao mundo que segues a
Jesus Cristo. Peça-lhes para dizer algumas palavras antes, para explicar o que
aconteceu consigo e como é que pretende seguir a Jesus. Na cerimónia do baptismo os
líderes irão pedir-te para vires em frente e confessares as tuas decisões para seguir a
Jesus. Depois irão levar-te a uma cerimónia curta utilizando água para simbolizar a sua
purificação e nova vida.
Tito 3 4 Mas, quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para
com os homens, 5 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, 6 Que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso
Salvador.

Génesis 1 1 No princípio, Deus criou os céus e a terra. 2 E a terra era sem forma e
vazia; e havia trevas sobre a face do abismo; e o Espírito de Deus se movia sobre a
face das águas.
3

E disse Deus: Haja luz. E houve luz. 4 E viu Deus que era boa a luz; e fez Deus
separação entre a luz e as trevas. 5 E Deus chamou à luz Dia; e às trevas chamou
Noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro.
6

E disse Deus: Haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e
águas. 7 E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo
da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. 8 E chamou Deus à
expansão Céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo.

9

Questionário:
Estás pronto para o baptismo?
¾ Já pediste a Jesus para te perdoar dos teus pecados?
¾ Já pediste o Espírito Santo para viver em ti e livrar-te do pecado?
¾ Já decidiste desviar-te de todos outros espíritos?
Se podes responder «sim» para todos estas perguntas, então estás pronto. Peça o seu
pastor para te baptizar em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo.

REVISÃO….
As citações são tirado da
A BÍBLIA SAGRADA.
Copyright (c) 1968 by Sociedades
Bíblicas Unidas, Portugal.

-

Deus nos perdoa e dá-nos o Espírito Santo.
Deus está a fazer um novo mundo para todos os que o
amam.
Se escolhes a Ele agora, Ele aceitará te no Céu quando
voltar no poder.
Ele deu-nos «o baptismo» como símbolo da nossa
escolha.

Gostarias de receber mais alguns estudos para aprender mais de Jesus? ______.

16

E disse Deus: Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar; e apareça a porção
seca. E assim foi. 10 E chamou Deus à porção seca Terra; e ao ajuntamento das águas
chamou Mares. E viu Deus que era bom. 11 E disse Deus: Produza a terra erva verde,
erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente
esteja nela sobre a terra. E assim foi. 12 E a terra produziu erva, erva dando semente
conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua
espécie. E viu Deus que era bom. 13 E foi a tarde e a manhã o dia terceiro.
14

E disse Deus: Haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o
dia e a noite; e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos.
15
E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. 16
E fez Deus os dois grandes luminares; o luminar maior para governar o dia e o
luminar menor para governar a noite; e fez as estrelas. 17 E Deus os pôs na expansão
dos céus, para alumiar a terra; 18 E para governar o dia e a noite, e para fazer
separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. 19 E foi a tarde e a manhã o
dia quarto.
20
E disse Deus: Produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente; e voem
as aves sobre a face da expansão dos céus.
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21

E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente que as águas
abundantemente produziram, conforme as suas espécies; e toda a ave de asas,
conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. 22 E Deus os abençoou, dizendo:
Frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares; e as aves se multipliquem na
terra. 23 E foi a tarde e a manhã o dia quinto.
24

E disse Deus: Produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie; gado e répteis,
e bestas-feras da terra, conformem a sua espécie. E assim foi. 25 E fez Deus as bestasferas da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo o
réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. 26 E disse Deus:
Façamos o homem à nossa imagem, conforme à nossa semelhança; e domine sobre os
peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra.

27

E criou Deus o homem à sua imagem: à imagem de Deus o criou; macho e fêmea os
criou. 28 E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a
terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre
todo o animal que se move sobre a terra.

O Céu será um lugar novo sem sofrimento, lágrimas, fome ou medo. Isto será para os
que amam a Deus e Deus habitará entre nós.
1 Pedro 4 12 Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos
tentar, como se coisa estranha vos acontecesse; 13 Mas alegrai-vos no facto de serdes
participantes das aflições de Cristo, para que, também, na revelação da sua glória,
vos regozijeis e alegreis. 14 Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados
sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. 15 Que nenhum de vós
padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em
negócios alheios; 16 mas, se padece como Cristão, não se envergonhe, antes glorifique
a Deus nesta parte. 17 Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus,
e, se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao
evangelho de Deus? 18 E, se o justo dificilmente se salva, onde aparecerá o imito e o
pecador? 19 Portanto, também, os que padecem, segundo a vontade de Deus,
encomendem-lhe as suas almas como ao fiel Criador, fazendo o bem.

Deus Nos Diz para Escolhermos

Questionário:
1. O que é que Deus fez por cada dia?
Dia 1: ______________________________________
Dia 2: ______________________________________
Dia 3: ______________________________________
Dia 4: ______________________________________
Dia 5: ______________________________________
Dia 6: ______________________________________

Escolha múltipla: (Marque uma das respostas com um X , depois reponde a
linha a seguir.)
2. O que é que Génesis 1:1 nos diz acerca de Deus?
 Deus era um espírito.
 Deus estava a dormir.
 Deus estava vivo antes de tudo ser criado.
O que é que isto te diz acerca de Deus? Ele é ___________________________ .
3. O que é que Deus usou para fazer o sol, a lua, e as estrelas?
(Dia 4, versículos 14-15)
 água
 ar
 nada
O que é que isto te diz acerca de Deus? Ele é _______________________ .

Se escolheste o dom de perdão de Cristo e nova vida através do Seu Espírito Santo,
então Ele te espera para servir só a Ele, e não sentir vergonha Dele.
Lucas 9 26 Porque, qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, Dele
se envergonhará o Filho do homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos
anjos.
Romanos 10 9 A saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu
coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. 10 Visto que, com o
coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. 11
Porque a Escritura diz: Todo aquele que Nele crer não será confundido.

Questionário:
4. O que é que estes versículos dizem que Deus pede aos seus seguidores?
 Ele quer que sejamos felizes.
 Ele quer que segredamos a nossa fé.
 Ele quer que digamos aos outros que estamos a seguir Jesus Cristo.
Nomeia alguém que pudeste falar acerca de Cristo.________________________.
Há três caminhos que podes utilizar para falar as pessoas acerca de Jesus. Podes fazelo por falar coma as pessoas. Podes faze-lo por ser baptizado em nome de Jesus. Jesus
nos disse que o baptismo é uma parte importante da nossa decisão para seguir a Ele.
Mateus 28 19 Por tanto, ide, ensinai todas as nações, baptizando-as em nome do Pai, e
do Filho e do Espírito Santo; 20 ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos
tenho mandado; e eis que eu estou convosco todos os dias, até à consumação do
século. Amem.
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O Espírito de Cristo (chamado o Espírito Santo) ajuda-nos a viver sem pecado. Já
pediste o Espírito Santo para entrar na sua vida? _______. Podes fazer isso agora.
Uma oração simples para o perdão dos seus pecados e para receber o Espírito Santo:
Deus, eu sei que existes, e quero caminhar consigo. Coloco a minha
confiança em Ti e no Seu Filho, Jesus Cristo. Por favor perdoe-me dos
meus pecados e dá me o Espírito Santo para deixar de pecar. Obrigado.
Ámen.

4. O que é que Deus teve que fazer para fazer o mundo?
 Misturar ervas mágicas
 Falar
 Trabalhar muito
O que é que isto te diz acerca de Deus? Ele é__________________________.
5. Como é que os homens e as mulheres são diferentes de qualquer outro animal?
 Foram feitos como Deus
 Eles eram muito ricos
 Eles estavam com fome
O que é que isto te diz acerca de homens e mulheres? Nós somos _________ .

A Solução de Deus para os Problemas do Mundo
O mundo tem muitos problemas hoje porque nós nos rebelamos contra o criador.
Existem homens pecadores e espíritos malignos. Existe doença, sofrimento e morte.
Embora isto não nos surpreende porque o mundo está a se rebelar contra o verdadeiro
Deus.
Deus proporcionou um caminho para sermos perdoados e Ele dá-nos uma nova vida
pelo Seu Espírito Santo. Por outro lado o que é que Ele faria com os espíritos
malignos, a corrupção e o sofrimento neste mundo? Ele tentaria de resolver todos os
problemas? Não! Isto não seria melhor porque ainda haveriam homens pecadores e
espíritos malignos criando mais sofrimento.
Deus decidiu fazer um novo e perfeito mundo para todos aqueles que fielmente o
seguem. Este novo mundo é chamado Céu e Jesus será o Rei do Céu. Jesus as vezes
cura-nos neste mundo mas as vezes Ele peça-nos para viver no sofrimento para nos
testar e nos purificar para o novo e glorioso mundo.
João 14 Jesus disse: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também
em mim. Na casa do Meu Pai tem muitas moradas; se não fosse assim eu vo-lo teria
dito: vou preparar-vos lugar. E, se Eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos
levarei para mim mesmo para que, onde Eus estiver, estejais vós também.
13

2 Pedro 3 Mas nós, segundo a sua promessa aguardamos novos céus e nova terra
em que habita a justiça.. 14 Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que
Dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis, em paz.

Questionário:
3. Desde que Deus é tão poderoso, Ele irá curar-nos sempre que estamos doentes?
 Não, Ele nunca nos cura.
 Sim, Ele sempre cura-nos.
 As vezes nos cura as vezes peça-nos confiar a Ele mesmo no sofrimento.
A grande solução de Deus para o sofrimento é muito mais superior do que qualquer
outra coisa que os espíritos podem fazer. Qual é o Seuplano?
_______________________________________________________

14

Deus é Senhor/Rei do Mundo
Actos 17 24 O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do Céu e da
Terra, não habita em templos feitos por mãos de homens: 25 Nem tão-pouco é servido
por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa; pois ele mesmo é quem
dá a todos a vida, e a respiração, e todas as coisas; 26 E, de um só, fez toda a geração
dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os templos já
dantes ordenados, e os limites da sua habitação; 27 Para que buscassem ao Senhor, se
porventura, tacteando, o pudessem achar: ainda que não está longe de cada um de
nós; 28 Porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos; como, também, alguns dos
vossos poetas disseram: Pois somos, também, sua geração

Questionário:
6. Actos 17:24 nos diz que Deus é o que?
 Senhor do Céu e a terra
 Amigo da humanidade
 Muito forte
Se Deus é o Senhor de tudo, é Ele o teu Senhor? _______________________.
7. De onde é que todos os homens vem segundo o versículo 26?
 De animais
 De Adão, o primeiro homem
 Dos espíritos
Se Adão era muito especial para Deus, o que é que isto significa para você?
______________________________________________________________.
8. O que é que Deus quer que nós façamos no versículo 27?
 Sermos felizes
 Termos muitos filhos
 Procurarmos e encontrarmos a Ele
Segundo o versículo 27, onde está Deus agora? ________________________.

3

Há Um Só Verdadeiro Deus

Cristo na Sua Vida

1 Crónicas 16 29 Dai ao Senhor a gloria do Seu nome; trazei presentes e vinde perante
Ele: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. 30 Trema perante Ele, trema toda a
terra; pois o mundo se firmará, para que se não abale.

Conhecendo a Deus

Questionário:
9. Como é que toda a criação deveria responder a Deus que nos fez?
 Honrar a Ele
 Ignorar a Ele
 Desconfiar a Ele
Já adoraste a este único Deus? ______________________________.

A Nossa Resposta a Deus

4
Do Nosso Último Estudo:
-

Jesus Cristo era «Filho de Deus» – Deus vivendo entre nós.
Jesus veio para nos mostrar quanto Deus nos ama, e Jesus morreu para pagar pelos
nossos pecados.
Ele voltou para a vida pelo poder do Espírito.
Ele dá-nos o Espírito para viver em nós, para que possamos nascer de novo e
sermos como Ele.

Josué 24 14 Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o, com sinceridade e com verdade: e
deitai for a os deuses, aos quais serviram os vossos pais, dalém do rio e no Egipto, e
servi ao Senhor. 15 Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor,
escolhei hoje a quem sirvais: se os deuses a quem servíramos vossos pais, que estavam
dalém do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais: porém, eu e a minha
casa serviremos ao Senhor.

-

Questionário:

Efésios 2 1 E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, 2 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; 3 entre os quais todos
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. 4 Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que
nos amou, 5 estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente
com Cristo (pela graça sois salvos).

10. Se queres honrar a Deus, o que é que tens que fazer?
 Deixar de servir outros deuses.
 Dar as ofertas.
 Visitar o Seu Templo.
Terá você e a sua família já adorado outros deuses? ____________ . Seguir a Deus
significa deixar de adorar outros deuses.
11. O que é que as pessoas tinham que fazer para si mesmas no versículo 15?
 Lavarem-se.
 Utilizar uma amuleta.
 Fazerem a escolha de seguir a Deus.
Como é que seguirás a Ele? ________________________________________.

REVISÃO…
As citações são tirado da
A BÍBLIA SAGRADA.
Copyright (c) 1968 by Sociedades
Bíblicas Unidas, Portugal.

Deus criou o mundo, os animais e a humanidade.
Homem era uma criatura especial, feita um pouco como
Deus, talvez na sua habilidade de pensar, de amar, de
criar, de escolher entre o bem e o mal.

4

Tu Foste Vivificado em Cristo

Questionário:
Escolha Múltipla: (Marque uma das respostas com um X , depois reponde a
linha a seguir.)
1. Porque é que a morte de Jesus é muito importante para nós?
 Porque cada um morre.
 Porque agora podemos ser perdoados de todos os nossos pecados.
 Porque isto dá-nos o feriado da Páscoa.
Já pediste a Jesus para te perdoar os teus pecados? _____________.
2. Porque é que é importante receber o Espírito?
 Porque o Espírito dá nos novo poder de viver para Deus.
 Porque o Espírito ajuda-nos a sentir bem.
 Porque o Espírito não é feito de carne.

13

Questionário:
5. Onde está Jesus hoje?
 Ele ainda está morto no sepulcro.
 Ele está vivo e foi visto pelos seus seguidores.
 Nós não sabemos onde Ele está.
Ele vem a ti hoje. Receberias a Ele hoje? _____________________.
Romanos 8 11 E, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em
vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos
mortais, pelo seu Espírito que em vós habita.
Ele vive dentro de nós pelo seu Espírito. Ele faz-nos pessoas novas, quase como se
fossemos nascidos de novo.
João 3 3 Jesus respondeu, e disse-lhe: Na verdade, na verdade te digo que aquele que
não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.
4

Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer, sendo velho? Porventura pode
tornar a entrar no ventre da sua mãe, e nascer?

5

OS ANJOS E OS ESPÍRITOS
CONHECENDO A
DEUS

2
Do Nosso Último Estudo:
Deus criou o mundo, os animais e a humanidade.
Homem era uma criatura especial, feita um pouco como
Deus, talvez na sua habilidade de pensar, de amar, de
criar, de escolher entre o bem e o mal.

Jesus respondeu: Na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água
e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. 6 O que é nascido da carne é carne, e
o que é nascido do Espírito é espírito. 7 Não te maravilhe de te ter dito: Necessário vos
é nascer de novo.

Embora, os problemas vieram logo, e foi esta
habilidade de escolher entre o bom e a mal que
trouxe os problemas para a terra.

Questionário:

Isto começou com os problemas no mundo dos
espíritos.

6. Quando o Espírito de Jesus vive em nós, o que é que acontece?
 Temos novo poder de resistir o pecado.
 Ele nos ensina a verdade de Deus.
 Ele nos diz quando fazemos uma coisa errada.
Esta era uma pergunta enganadora porque todas as respostas são correctas. Qual é a
palavra que o João usa quando uma pessoa recebe o Espírito?
___________________________________________________________________.
Romanos 8 9 Vós, porém, não estais na carne mas, no Espírito, se é que o Espírito de
Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é Dele.
-

REVISÃO…
As citações são tirado da
A BÍBLIA SAGRADA.
Copyright (c) 1968 by Sociedades
Bíblicas Unidas, Portugal.

-

Jesus Cristo era «Filho de Deus» – Deus vivendo
entre nós.
Jesus veio para nos mostrar quanto Deus nos ama, e
Jesus morreu para pagar pelos nossos pecados.
Ele voltou para a vida pelo poder do Espírito.
Ele dá-nos o Espírito para viver em nós, para que
possamos nascer de novo e sermos como Ele.

12

Salmo 93 1 O Senhor reina,
está vestido de majestade:
o Senhor se revestiu e
cingiu de fortaleza: o
mundo também está
firmado, e não poderá
vacilar.

O Mundo dos Espíritos
Deus fez criaturas espirituais e chamou-lhes anjos. Estes espíritos eram bons e tinham
sido feitos para servir a Deus e a humanidade (desde que o homem foi feito na imagem
de Deus).
Salmo 103 20 Bendizei, ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as
suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. 21 Bendizei ao Senhor, todos os seus
exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito.

Questionário:
Escolha Múltipla: (Marque uma das respostas com um X , depois reponde a
linha a seguir.)
1. Porque é que os anjos foram criados?
 Para governar a terra.
 Para obedecer e servir a Deus.
 Para servir os homens e as mulheres que não amam a Deus.
Eram os anjos bons ou maus? _____________________________________.

5

Hebreus 1 14 Não são, porventura, todos eles, espíritos ministradores, enviados para
servir a favor daqueles que hão-de herdar a salvação?
Lucas 1 19 E, respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de
Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas.

Questionário:
2. Os anjos desejam ou não de ajudar as pessoas?
 Eles não se preocupam com as pessoas.
 Eles estão zangados connosco.
 Deus envia a eles para ajudar os seus filhos.
Como é que os anjos podiam te ajudar? ___________________________________.

Maus Espíritos Vêm Dentro do Mundo
De repente os maus espíritos apareceram no mundo. Alguns pensam que maus
espíritos eram anjos que se rebelaram contra Deus seguindo um anjo poderoso
chamado Lucifa. Lucifa não quis servir a Deus: mas quis ser igual a Deus.
Ezequiel 28 13 Estavas no Éden, jardim de Deus; toda a pedra preciosa era a tua
cobertura, a sardónia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ónix, o jaspe, a safira, o
carbúnculo, a esmeralda e o ouro: a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava
em ti; no dia em que foste criado, foram preparados. 14 Tu eras querubim ungido para
proteger, e te estabeleci: no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras
afogueadas andavas. 15 perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste
criado, até que se achou iniquidade em ti. 16 Na multiplicação do teu comércio se
encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que, te lançarei, profanado, fora do
monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protector, entre as pedras afogueadas.
17
Elevou-se o teu coração, por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria,
por causa do teu resplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem
para ti.
Isaías 14 12 Como caiu do céu, ó estrela da manhã, filha da alva! Como foste lançado
por terra, tu que debilitavas as nações! 13 E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao
céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me
assentarei, da banda dos lados do norte. 14 Subirei acima das mais altas nuvens, e
serei semelhante ao Altíssimo. 15 E, contudo, levado será ao inferno, ao mais profundo
do abismo.
A Bíblia indica que Lucifa ou (Satanás) convenceu alguns anjos para o seguirem.
Apocalipse 12 7 E houve batalha no céu: Miguel e os seus anjos batalhavam contra o
dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos; 8 Mas não prevaleceram, nem mais o
seu lugar se achou nos céus. 9 E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente,
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Porque é que este virou um caso difícil? Porque a rapariga era a filha do juiz. E
para além disso, o juiz sabia que ela não tinha dinheiro para pagar a multa e ela
tinha que ir a prisão. O juiz amava a sua filha e não queria mandá-la a prisão.
Mas o juiz era fiel e não poderia ignorar a culpa da sua filha.
O que é que terias feito no lugar do juiz. Aqui está o que o juiz decidiu fazer.
Decidiu que a sua filha estava culpada e deu uma sentença de pagar uma multa
muita pesada. Ela saiu do tribunal muito triste porque sabia que ia presa.
Mas...depois dela ter saído da sala do tribunal, o juiz levantou-se e tirou o seu
vestido preto. Ele foi e parou do lado dela na casa do tribunal e tirou fora a sua
carteira e pagou a multa da sua filha. Ele era um juiz fiel, mas também amava a
sua filha.
Isto é o que Deus fez por nós. Ele teve que dar castigo pelos nossos pecados mas Ele
nos amou tanto. Então Ele veio a terra e levou o nosso castigo. Quando Ele morreu,
estava a pagar pelos nossos pecados.
1 Pedro 2 24 Levando Ele mesmo, em seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro,
para que, mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça; e pelas suas
feridas fostes sarados;. 25 porque éreis como ovelhas desgarradas; mas agora, tendes
voltado ao Pastor e Bispo das vossas almas.

Questionário:
4. Como é que Deus pode perdoar os nossos pecados?
 Ignorando-os.
 Pagando por eles.
 Fazendo-nos pagar.
Se coloque a sua confiança em Jesus Cristo, o que é que Ele faz com os seus pecados?
_____________________________________________________________________.

Jesus Cristo Era Poderoso De Mais Para Ficar
Morto Permanente
Actos 10 3 9 E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra de
Judeia como em Jerusalém; ao qual mataram, pendurando-o num madeiro, 40 A este
ressuscitou Deus, ao terceiro dia, e fez que se manifestasse, 41 Não a todo o povo, mas
às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós, que comemos e bebemos juntamente
com Ele, depois que ressuscitou dos mortos. 42 E nos mandou pregar ao povo, e
testificar que Ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos, 43 A este
dão testemunho todos os profetas, de que todos os que Nele crêem receberão o perdão
dos pecados pelo seu nome.
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Questionário:
Escolha múltipla: (Marque uma das respostas com um X , depois reponde a
linha a seguir.)
1 Como é que Deus decidiu nos dizer que nos ama?
 Por enviar nos enviar um professor.
 Por enviar nos enviar um livro.
 Por tornar-se homem e viver connosco.
Deus fez todas as três. Podes identificar quando é que Ele nos enviou um professor e
um livro? _____________________________________________________________.
2. Quais são as mentiras que Satanás já te falou acerca de Deus, de criação e dos
espíritos?
- __________________________________________________________.
- __________________________________________________________.
- __________________________________________________________.

Jesus Cristo Morreu Pelos Nossos Pecados

chamado o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo; ele foi precipitado na terra, e
os seus anjos foram lançados com ele.

Questionário:
3. Porque é que houve guerra no céu?
 Porque anjos arrogantes e maus se rebelaram contra Deus.
 Porque havia confusão.
 Porque o céu tinha sido atacado de fora.
Quem eram mais forte, os anjos de Deus ou os maus espíritos do Satanás?
________________________________________________________________.
Estes anjos de Deus são enviados para te protegerem se decidires seguir a Deus.
Satanás e os seus espíritos maus estão na terra. Eles odeiam homens e mulheres.
Porque eles odeiam a Deus e nós somos criados a imagem de Deus.
1 Pedro 5 8 Sede sóbrios; vigiai; porque o diabo, vosso adversário, anda em der redor,
bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 9 Ao qual resisti, firmes na fé,
sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo.

Deus não veio somente para viver connosco. Ele veio para pagar nossos pecados.
Como é que Ele ia fazer isto?

Alguns espíritos malignos fingem ser espíritos dos antepassados. Não deves aceita-los.
Eles são maus e são inimigos de Deus. A Bíblia nos diz que o diabo pode fingir ser um
bom anjo. «Satanás mascara-se como um anjo da luz.» 2 Coríntios 11:14

Romanos 5 8 Mas Deus prova o seu amor para connosco, em que Cristo morreu por
nós, sendo nós ainda pecadores.

Questionário:

João 3 16 Porque Deus amou o mundo, de tal maneira, que deu o seu Filho unigénito,
para que todo aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.

Questionário:
3. Como é que podemos ser perdoados dos nossos pecados?
 Por crer em Jesus Cristo.
 Por fingir que nunca fizemos nada de errado.
 Por pagar alguma coisa pelos nossos pecados.
O que é que Jesus fez para pagar pelos nossos pecados? ________________________.
Mas, Como é que a morte de Jesus pode pagar pelos meus pecados?
Imagine esta história.
Havia um bom juiz. Ele era um juiz fiel, e sempre dava decisões fiéis. Mas um dia
ele teve um caso difícil. Uma rapariga foi levada perante dele. Ela foi acusada por
ter conduzido o seu carro a alta velocidade. E era a verdade que estava culpada, e
ela admitiu isto.
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4. Quais são os anjos que deves adorar?
 Os anjos de Deus.
 Os espíritos de Satanás.
 Nenhum. Os espíritos não foram feitos para ser adorados.
Existe um só Deus. Adorar qualquer outro é rebelar-se contra Deus. Vais adorar os
espíritos dos antepassados? ________________________________

A Humanidade Escolheu
Seguir a Satanás
7
Infelizmente, o Adão e a Eva, o primeiro homem e primeira mulher escolheram confiar
Satanás. Satanás fingiu ser uma cobra para enganar o Adão e a Eva.
Génesis 3 1 Ora a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o
Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim, que Deus disse: Não comereis
de toda a árvore do jardim? 2 E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do
jardim comeremos, 3 Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus:
Não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. 4 Então a serpente disse à
serpente disse à mulher: Certamente, não morrereis. 5 Porque Deus sabe que, no dia em
que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o
mal. 6 E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos
olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu,
também, a seu marido, e ele comeu com ela.
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Nesta maneira o pecado foi introduzido à humanidade. O Adão e a Eva aprenderam a
desobedecer a Deus. Esta desobediência é chamada pecado. Quando o Adão e a Eva
começaram a pecar a morte e o sofrimento e o pecado vieram para todo o mundo.

Quando Deus Veio para Nos Salvar

Romano 5 12 Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo
pecado a morte, assim, também a morte passou a todos os homens, por isso que todos
pecaram.

Conhecendo a Deus

3

Questionário:
5. Quando é que tu pecas?
 Quando não conheces a resposta.
 Quando tu nasceste.
 Quando escolhes fazer o mal e desobedecer a Deus.
A Bíblia diz que todos nós pecamos. Quando é que pecaste?
________________________________________________________ .

Porque é que Isto foi Permitido para Acontecer?
Este é um teste. Deus está a testar cada um de nós para ver quem vai escolher segui-lo
e quem vai escolher seguir ao Satanás com os seus espíritos.
Job 7 17 Que é o homem, para que tanto o estimes, e ponhas sobre ele o teu coração, 18
E cada manhã o visites, e cada momento o proves?

Questionário:
6. Quem aprovará no teste de Deus?
 A penas os que são espertos.
 A penas os que são fortes.
 Aqueles que escolhem seguir só a Deus?
Se estamos a seguir a Deus, podemos pedir a Deus para nos ajudar. Que tipo de ajuda
pensas que Deus vai nos dar? ________________________________________ .

REVISÃO….
As citações são tirado da
A BÍBLIA SAGRADA.
Copyright (c) 1968 by Sociedades
Bíblicas Unidas, Portugal.

-

Deus fez os anjos para servirem a Ele e a humanidade.
O pecado apareceu quando um anjo tornou-se
orgulhoso e encaminhou outros em rebelião.
O homem também escolheu desobedecer a Deus.
Podemos voltar a Deus e deixar de pecar.
Os anjos de Deus são muito mais fortes do que os
espíritos malignos.

Do Nosso Último Estudo:
-

Deus fez os anjos para servirem a Ele e a humanidade.
O pecado apareceu quando um anjo tornou-se orgulhoso e encaminhou outros em
rebelião.
O homem também escolheu desobedecer a Deus.
Podemos voltar a Deus e deixar de pecar.
Os anjos de Deus são muito mais fortes do que os espíritos malignos.

Em todas as nossas vidas já fomos ditos mentiras por este espírito maligno chamado
Satanás. Ele não quer que conheçamos a Deus ou sabermos acerca Dele.
Mas Deus quer que nós conhecemos a verdade. Ele nos ama e quer boas coisas para
nós. Como é que Ele nos dizia tudo isto quando o Satanás estava ocupado em falar
mentiras? Ele próprio decidiu vir ao mundo. O Espírito de Deus juntou-se com um
bebe e cresceu para ser um homem, chamado Jesus Cristo. (Ele as vezes é chamado «A
Palavra» porque Ele foi a maneira de Deus para falar connosco.)

Deus Veio Ao Mundo
João 1 1 No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. 2
Ele estava no princípio com Deus. 3 Todas as coisas foram feitas por Ele, e, sem Ele,
nada do que foi feito se fez.
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Estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu. 11 Veio
para o que era seu, e os seus não o receberam. 12 Mas, a todos quantos o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu nome; 13 os
quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão,
mas de Deus.
14

E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do
unigénito do Pai, cheio de graça e de verdade.
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