A Palavra de Deus

ESTUDO Nº 01

1- Quem inspirou as Escrituras e qual o seu objetivo? ll Timóteo 3:16 e 17
“Toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir,
para instruir em justiça; para que o homem de Deus seja perfeito, e perfeitamente preparado para
toda boa obra.”
2- Qual a importância do estudo das Escrituras Sagradas? João 5:39
Resp. “Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna; e são elas que dão
testemunho de mim.”
3- Como estudar a Bíblia e compreendê-la? Isaías 28:13
Resp. “Assim pois a palavra do Senhor lhes será preceito sobre preceito, preceito sobre
preceito; regra sobre regra, regra sobre regra; um pouco aqui, um pouco ali; para que vão, e caiam
para trás, e fiquem quebrantados, enlaçados, e presos.”
4- Para qual propósito foram escritas as Escrituras Sagradas? Romanos 15:4
Resp. “Porquanto, tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que, pela
constância e pela consolação provenientes das Escrituras, tenhamos esperança.”
5- Segundo o salmista a que deve ser comparada a Palavra de Deus? Salmo 119:105
Resp. “Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho.”
6- Por quanto tempo durará a Palavra de Deus? Isaias 40:8; Mateus 24:35
Resp. “Seca-se a erva, e murcha a flor; mas a palavra de nosso Deus subsiste
eternamente.”
“Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão.”
7- Que grandes bênçãos recebem os que lêem as Escrituras? Apocalipse 1:3; Josué 1:8
Resp. “Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta
profecia e guardam as coisas que nela estão escritas; porque o tempo está próximo.”
“Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas
cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito; porque então farás prosperar o teu
caminho, e serás bem sucedido.”

Estudo Adicional
Lucas 24:45; ll Timóteo 3:15; Efésios 1:17 ; Mateus 22:29; Lucas 11:28; l Tessalonicenses 2:13;
Salmos 119:9 e 11; Deuteronômio 8:13; Colossenses 3:16; Lucas 8:11; João 5:38, 15:3; Tiago
1:22; Mateus 21:42; ll Samuel 23:2; Hebreus 1:1; Jó 23:12 e Tiago 1:21-25

Conhecendo a Deus e a Jesus Cristo

ESTUDO Nº 02

1) Quantos deuses verdadeiros existem? Tiago 2:19; I Coríntios 8:4 (última parte)
“Crês tu que Deus é um só? Fazes bem; os demônios também o crêem, e estremecem.” “Sabemos que o
ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus, senão um só.”
2) Quem é este único Deus verdadeiro? Efésios 4:6; I Coríntios 8:6; João 17:3.
“um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos.”
“todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós vivemos; e um só
Senhor, Jesus Cristo, pelo qual existem todas as coisas, e por ele nós também.”
“E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo,
aquele que tu enviaste.” (Obs: neste verso lemos as próprias palavras de Jesus Cristo onde ele se refere
ao Pai como “o único Deus verdadeiro”)
3) Quais são alguns atributos deste único Deus, o Pai? I Timóteo 1:17; Êxodo 34:6; I João 4:8.
“Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo o sempre. Amém.”
“Tendo o Senhor passado perante Moisés, proclamou: Jeová, Jeová, Deus misericordioso e
compassivo, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade.”
“Aquele que não ama não conhece a Deus; porque Deus é amor.”
4) Quem é Jesus Cristo? Mateus 16:15-17; Mateus 3:16 e 17.
“Perguntou-lhes Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do
Deus vivo. Disse-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que to
revelou, mas meu Pai, que está nos céus.”
“Batizado que foi Jesus, saiu logo da água; e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus
descendo como uma pomba e vindo sobre ele; e eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho
amado, em quem me comprazo.”
5) O que é dito a respeito da pessoa que crê e confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus? I João
5:5; I João 4:15. (Leitura Opcional: João 20:30 e 31)
“Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus?”
“Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus.”
6) Que obra Jesus Cristo tem realizado hoje em nosso favor? I Timóteo 2:5; Hebreus 7:25. (Leitura
Opcional: Romanos 8:34)
“Porque há um só Deus, e um só Mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem.”
“Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, porquanto vive sempre
para interceder por eles.”
7) Quem apenas é digno de todo louvor, honra e adoração? Apocalipse 5:13 (Leitura Opcional:
Apocalipse 7:9-12)
“Ouvi também a toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e no mar, e a todas as
coisas que neles há, dizerem: Ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro, seja o
louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos.”
Pergunta Final: Aceito que o Pai é o único Deus verdadeiro e que Jesus Cristo é o Filho de Deus, enviado
por Ele para salvar o mundo do pecado? Desejo de todo o meu coração honrar, louvar e adorar a Deus e a
Seu Filho Jesus Cristo?

O Surgimento do Pecado e Queda do Homem

ESTUDO Nº 03

1) Onde e com quem começou o pecado? Ezequiel. 28:12-15; Isaías.14:12-14.
“Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva! como foste lançado por terra tu que prostravas as
nações! 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, nas extremidades do norte; subirei acima das alturas das nuvens,
e serei semelhante ao Altíssimo.... Assim diz o Senhor Deus: Tu eras o selo da perfeição, cheio de
sabedoria e perfeito em formosura.... Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até
que em ti se achou iniqüidade.”
2) Qual a ordem dada por Deus a Adão e Eva? Gênesis. 2:8 e 9; 2:15 a 17.
“Então plantou o Senhor Deus um jardim, da banda do oriente, no Éden; e pôs ali o homem que tinha
formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda qualidade de árvores agradáveis à vista e boas para
comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal.
Tomou, pois, o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar.
Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim podes comer livremente; mas da
árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás; porque no dia em que dela comeres,
certamente morrerás.”
4) Como reagiu o homem quanto a ordem de Deus? Gênesis 3:6.
“Então, 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, comeu, e deu a seu marido, e ele também comeu.”
5) Que conseqüência imediata teve a desobediência do homem? Gênesis 3: 8-10, 23, 24.
“E, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua
mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem, e
perguntou-lhe: Onde estás? Respondeu-lhe o homem: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava
nu; e escondi-me. Deus perguntou-lhe mais: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore de que
te ordenei que não comesses?...O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a
terra, de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs ao oriente do jardim do Éden os
querubins, e uma espada flamejante que se volvia por todos os lados, para guardar o caminho da árvore da
vida.”
6) Como a desobediência de Adão afetou toda a humanidade? Romanos 5:12.
“Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também
a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram.”
7) Tendo
desobedecido e sofrido as conseqüências do pecado, que promessa fez Deus ao
homem? Gênesis. 3:15.
“Porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência; esta te ferirá a
cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar.”
8) Deus cumpriu a Sua promessa? João 3:16; Lucas 19:10.
“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele
crê não pereça, mas tenha a vida eterna.”
“Porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido”.

Estudo Adicional
Salmos 14:3 e 2; 51:7; l Pedro 5:8; Romanos 3:23; 8:22; Isaías 57:20 e 21; 59:1 e 2; I João 3:4 e 8; 5:18 a
20; Tiago 4:7; João 8:44; Efésios 6:10 e 11.

A Suprema Lei de Deus

ESTUDO Nº 04

1) Quem escreveu a Lei? Êxodo 31:18; 32:16
“E o Senhor me deu as duas tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus; e nelas estavam escritas todas
aquelas palavras que o Senhor tinha falado convosco no monte, do meio do fogo, no dia da assembléia.”
“E aquelas tábuas eram obra de Deus; também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas
tábuas.”
2) Qual a importância que Jesus deu a esta Lei? Mateus 5:17-19; Lucas 16:17
“Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas; não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos
digo que, até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só til, até que tudo
seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar
aos homens, será chamado o menor no reino dos céus; aquele, porém, que os cumprir e ensinar serão
chamados grande no reino dos céus.”
“É, porém, mais fácil passar o céu e a terra do que cair um til da lei.”
3) Qual o propósito da Lei? Romanos 7:7; 3:20
“Que diremos pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não conheci o pecado senão pela lei;
porque eu não conheceria a concupiscência, se a lei não dissesse: Não cobiçarás.”
“Porquanto pelas obras da lei nenhum homem será justificado diante dele; pois o que vem pela lei é o pleno
conhecimento do pecado.”
4) Qual a definição de pecado segundo a Bíblia Sagrada? I João 3:4
“Todo aquele que pratica o pecado também transgride a Lei, porque o pecado é a transgressão da Lei”
5) Quantos mandamentos desta Lei é preciso transgredir para ser culpado? Tiago 2:10
“Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tem-se tornado culpado de todos.”
6) Que relação com a Lei de Deus estabelece uma pessoa que tem fé em Jesus? Romanos 6:14 e 15; 3:31
“Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça.
Pois quê? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo
nenhum.”
“Anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum; antes estabelecemos a lei.”
7) Como define a Palavra de Deus as pessoas que dizem conhecer a Deus, porem rejeitam a sua Lei? I
João 2:3 e 4
“E nisto sabemos que o conhecemos; se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz: Eu o conheço,
e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade;”
8) Qual a maior prova de que amamos a Jesus? João 14:15 e I João 5:2 e 3
“Se me amais, guardai os meus mandamentos.”
“Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus
mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos; e os
seus mandamentos não são penosos.”

Estudo Adicional
Êxodo 20:1-17; Salmos 111:7e 8; Eclesiastes 12:13 e14; Mateus 22:37-40.

O Plano da Redenção

ESTUDO Nº 05

1) Quando Adão transgrediu a ordem de Deus em que condição ficou a humanidade? Romanos 3:23; 5:12.
“Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.” - “Portanto, assim como por um só homem
entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens,
porquanto todos pecaram.”
2) Ao se ver o homem destituído da Glória de Deus, qual a primeira promessa de redenção que ele ouviu?
Gênesis 3:15.
“Porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência; esta te ferirá a
cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar.”
3) Qual é o principal elemento do caráter de Deus? l João 4:8 e 16.
“Aquele que não ama não conhece a Deus; porque Deus é amor.” - “E nós conhecemos, e cremos no amor
que Deus nos tem. Deus é amor; e quem permanece em amor, permanece em Deus, e Deus nele.”
4) De que maneira este amor se manifestou à humanidade pecadora? João 3:16; l João 4:9 e 10.
“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele
crê não pereça, mas tenha a vida eterna.” - “Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco: em que
Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor: não em que
nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós, e enviou seu Filho como propiciarão pelos
nossos pecados.”
5) O plano da Salvação em Jesus Cristo já tinha sido anunciado pelos profetas do Antigo Testamento?
Isaías 7:14; 61:1 Miquéias 5:1.
“Portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que uma virgem conceberá, e dará à luz um filho, e será o
seu nome Emanuel.” - “O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar
boas-novas aos mansos; enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos,
e a abertura de prisão aos presos.” - “Mas tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar entre os milhares
de Judá, de ti é que me sairá àquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos
antigos, desde os dias da eternidade.”
6) As profecias sobre o messias cumpriram-se? Gálatas 4:4 e 5; Romanos 5:6; João 5:39.
“Mas vindo a plenitude dos tempos Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo de lei, para
resgatar os que estavam debaixo de lei, a fim de recebermos a adoção de filhos.” - “Pois, quando ainda
éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios.” - “Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas
a vida eterna; e são elas que dão testemunho de mim.”
7) Como pôde Cristo Salvar a humanidade? Isaías 53:5; l Pedro 1:18 e 19.
“Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniqüidades; o
castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.” - “Sabendo que não foi
com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por
tradição recebestes dos vossos pais, mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem
mancha, o sangue de Cristo. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele
reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus.”
8) Qual é o prazer de Deus em relação ao pecador? Ezequiel 18:23.
“Tenho eu algum prazer na morte do pecador? diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos
seus caminhos, e viva?”

Estudo Adicional
ll Corintios 5:21- Romanos 5:18,19 – Atos 16:31- João 14:6- l Timóteo 1:16- Efésios 1:7.

O Estado do Homem na Morte

ESTUDO Nº 06

1) Qual o plano de Deus ao criar o homem? Gênesis 1:26 e 27.
“E disse Deus: Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança; domine ele sobre os
peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil
que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem; a imagem de Deus o criou; homem
e mulher os criou.”
2) Como criou Deus o homem? Gênesis 2:7.
“E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida; e o homem
tornou-se alma vivente.”
3) Qual foi a ordem de Deus ao homem? Gênesis 2:16 e 17.
“Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim podes comer livremente;
mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás; porque no dia em que dela comeres,
certamente morrerás.”
4) A que a Bíblia compara a morte? João 11:11-13; l Tessalonicenses 4:13.
“E, tendo assim falado, acrescentou: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono.
Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, ficará bom. Mas Jesus falara da sua morte; eles,
porém, entenderam que falava do repouso do sono.”
“Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos
entristeçais como os outros que não têm esperança.”
5) O que acontece quando o homem morre? Eclesiastes 12:7; Salmos 146:4.
“E o pó volte para a terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu.”
“Sai-lhe o espírito, e ele volta para a terra; naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos.”
6) Que conhecimento tem o homem após a sua morte? Eclesiastes 9:5, 6 e 10.
“Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco têm eles daí
em diante recompensa; porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Tanto o seu amor como o
seu ódio e a sua inveja já pereceram; nem têm eles daí em diante parte para sempre em coisa alguma do
que se faz debaixo do sol... Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças; porque
no Seol, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma.”
7) Os mortos podem louvar a Deus? Salmos 115:17; 6:5.
“Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio.”
“Pois na morte não há lembrança de ti; no Seol quem te louvará?”
8) Os mortos permanecerão para sempre mortos? João 5:28 e 29; l Tessalonicenses 4:13 a 16.
“Não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e
sairão: os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a
ressurreição do juízo.” - “Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem,
para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu
e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele.
Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor: que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de
modo algum precederemos os que já dormem. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado,
à voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.”

Estudo Adicional
Gênesis 7:21 e 22; Eclesiastes 3:19 a 21 ; l Timóteo 1:17; 6:16; Ezequiel 18:4; Salmos 94:17; Isaías 38:18;
Daniel 12:2.

O Retorno de Jesus

ESTUDO Nº 07

1) Qual foi a promessa de Deus em relação a primeira vinda de Jesus e quando esta promessa se cumpriu?
Isaías 7:14; Gálatas 4:4.
“Portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que uma virgem conceberá, e dará à luz um filho, e será o
seu nome Emanuel.” - “Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher,
nascido debaixo de lei.”
2) Ao concluir o seu ministério, que promessa Jesus fez aos seus discípulos? João 14:3.
“Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há 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 tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também.”
3) É possível saber quando ocorrerá este retorno? Mateus 24:36; Atos 1:7.
“Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai.” - “A vós não
vos compete saber os tempos ou as épocas, que o Pai reservou a sua própria autoridade.”
4) É possível saber se este retorno está perto? Que sinal Jesus nos deu para sabermos da brevidade do
seu retorno? Hebreus 10:37; ll Timóteo 3:1-5.
“Pois ainda em bem pouco tempo aquele que há de vir virá, e não tardará.” - “Sabe, porém, isto, que nos
últimos dias sobrevirão tempos penosos; pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos,
presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural,
implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais
amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder.
Afasta-te também desses.”
5) Como o apóstolo considera o retorno de Jesus? Tito 2:3.
“Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e nosso
Salvador Cristo Jesus,”
6) Como Jesus ira retornar? Atos 1:11; Mateus 25:31; Apocalipse 1:7.
“Esse Jesus, que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir.”
“Quando, pois vier o Filho do homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono
da sua glória.” - “Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram; e
todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém.”
7) Para que Jesus vai voltar? João 14:3; Apocalipse 22:12 ; Hebreus 9:28
“E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver
estejais vós também.”
“Eis que cedo venho e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo a sua obra.”
“Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez,
sem pecado, aos que o esperam para salvação.”
8) Como devemos nos preparar para este dia tão maravilhoso? Lucas 21:28 e 34 ; Mateus 24:44
“Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa
redenção se aproxima... Olhai por vós mesmos; não aconteça que os vossos corações se carreguem de
glutonaria, de embriaguez, e dos cuidados da vida, e aquele dia vos sobrevenha de improviso como um
laço.”
“Por isso ficai também vós apercebidos; porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do homem.”

Estudo Adicional
Mateus 1:18-23; João 1:11 e 12; João 3:16 ; João 14:18; Mateus 24:14; Mateus 24:44 ; l Tessalonicenses
4:16-18 ;ll Timóteo 4:8 ; Apocalipse 6:15-17

Conversando com Deus

ESTUDO Nº 08

1) Como é possível conversar com Deus? Filipenses 4:6.
“Não andeis ansiosos por coisa alguma; antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus
pela oração e súplica com ações de graças.”
2) Como podemos ter certeza de que Deus nos ouve e atende a nossas orações? Mateus 7:9-11.
”Pois todo o que pede, recebe; e quem busca, acha; e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o
homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente?
Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos
céus, dará boas coisas aos que lhas pedirem?”
3) Que exemplo Jesus nos deixou? Mateus 14:23; Mateus 26:36.
“De madrugada, ainda bem escuro, levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto, e ali orava.”
“Então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos discípulos: Sentai-vos aqui,
enquanto eu vou ali orar.”
4) Que modelo de oração Jesus ensinou aos seus discípulos? Mateus 6:9-13.
“Portanto, orai vós deste modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome; venha o teu
reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu; o pão nosso de cada dia nos dá hoje; e perdoanos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores; e não nos deixes
entrar em tentação; mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino e o poder, e a glória, para sempre, Amém.”
5) Que devemos fazer ao orar? Mateus 6:6 e 7.
“Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto; e teu
Pai, que vê em secreto, te recompensará.
E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios; porque pensam que pelo seu muito falar serão
ouvidos.”
6) Em nome de quem devemos orar? João 14:13 e 14.
“E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes
alguma coisa em meu nome, eu a farei.”
7) Quais as condições para Deus atender as nossas orações? Tiago 1:6; Provérbios 28:9; l João 5:14 e 15.
“Peça-a, porém, com fé, não duvidando; pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é
sublevada e agitada pelo vento”.
“O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável.”
“E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve.
e, se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos as coisas que lhe temos
pedido.”
8) Tem Deus prazer em atender as nossas orações? Mateus 7:11.
“Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos
céus, dará boas coisas aos que lhas pedirem?
9) Qual é a postura mais adequada para nos aproximarmos de Deus em oração? Lucas 22:41; Atos
9:40; 20:36.
“E pondo-se [Jesus] de joelhos, orava.” - “Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pôs-se de joelhos e orou; e
voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se.” “Havendo dito isto, pôs-se de joelhos, e orou com todos eles.”

Estudo Adicional
Lucas 11:1; Marcos 11:24; Lucas 11:2- 4; l Timóteo 2:5; Hebreus 11:6; Salmo 66:18; Lucas 22:42.

O Perdão

ESTUDO Nº 09

1) Que apelo Deus faz as pessoas que se afastaram dos seus caminhos? Isaías 55:7.
“Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos; volte-se ao Senhor, que se
compadecerá dele; e para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar.”
2) Quem perdoa todos os nossos pecados? Salmos 103: 2 e 3.
“Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É ele quem perdoa
todas as tuas iniqüidades, quem sara todas as tuas enfermidades.”
3) De acordo com os ensinos de Jesus, como devemos proceder com aqueles que pecam contra nós?
Mateus 18:22 e 23.
“Então Pedro, aproximando-se dele, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra
mim, e eu hei de perdoar? Até sete? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até sete; mas até setenta vezes
sete.”
4) Se nós não perdoarmos os que pecam contra nós, que fará Deus conosco? Mateus 18:32 a 35.
“Então o seu senhor, chamando-o á sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida,
porque me suplicaste; não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive
compaixão de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse tudo o que lhe
devia. Assim vos fará meu Pai celestial, se de coração não perdoardes, cada um a seu irmão.”
5) Existe limite para o perdão? Que nos ensina Jesus? Lucas 17:3 e 4.
“Tende cuidado de vós mesmos; se teu irmão pecar, repreende-o; e se ele se arrepender, perdoa-lhe.
Mesmo se pecar contra ti sete vezes no dia, e sete vezes vier ter contigo, dizendo: Arrependo-me; tu lhe
perdoarás.”
6) Quantos dos seres humanos necessitam de perdão? Romanos 3:23.
“Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.”
7) Como se comportam os anjos nos céus quando um pecador se arrepende? Lucas 15:7.
“Digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por noventa e
nove justos que não necessitam de arrependimento.”
8) Deus tem prazer em perdoar e salvar os pecadores arrependidos? João 3:16 e 17.
“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele
crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse
o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.”

Perguntas Finais
Você gostaria de receber de Deus o perdão dos seus pecados?
Você gostaria de fazer parte da família de Deus aqui na terra vivendo em harmonia com os seus
semelhantes de acordo com os ensinos do Senhor Jesus?

A Missão da Igreja de Deus

ESTUDO Nº 10

1) Antes de subir ao céu, que missão deu Jesus a seus discípulos? Marcos 16:15.
“E disse-lhes: Ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura.”
2) O que é o evangelho que Jesus nos ordenou a pregar? Qual deve ser nossa atitude em relação a este
evangelho? Romanos 1:16.
“Porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê;
primeiro do judeu, e também do grego.”
“Ora, depois que João foi entregue, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus e dizendo: O
tempo está cumprido, e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, e crede no evangelho.”
3) Qual a extensão da pregação deste evangelho e a quem será pregado? Mateus 24:14.
“E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá
o fim.”
4) A que são comparados os cristãos que se entregam a esta missão? ll Coríntios 5:20.
“De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por
Cristo que vos reconcilieis com Deus.”
5) A quem devemos dirigir a atenção das pessoas que pregamos este evangelho? I Corintios 2:2
“Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado.”
6) O que Jesus prometeu aos seus discípulos que os capacitariam para a pregação deste evangelho? Atos
1:8.
“Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em
Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra.”
7) Ao se cumprir esta promessa de Jesus, qual foi o resultado da pregação dos discípulos? Atos 2:41.
“De sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra; e naquele dia agregaram-se quase três mil
almas.”
8- O que nos motiva a pregarmos este evangelho? João 3:16 ; ll Coríntios 5:14.
“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele
crê não pereça, mas tenha a vida eterna.”
“Pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim: se um morreu por todos, logo todos
morreram;”

Pergunta Final
Aceito fazer parte da igreja de Jesus e também ser um mensageiro do evangelho?

A Missão de Um Mordomo Fiel

ESTUDO Nº 11

1) A quem pertence a terra, suas riquezas e seus habitantes? A Salmo 24:1; Ageu 2:8.
“Do Senhor é a terra e a sua plenitude; o mundo e aqueles que nele habitam.”
“Minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos.”
2) Por que Deus tem direitos sobre nós seres humanos? Gênesis 1:26; João 3:17.
“E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança; domine ele sobre os
peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil
que se arrasta sobre a terra.”
“Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo
por ele.”
3) De que maneira adquirimos os nossos bens? Deuteronômio 8:17 e 18.
“...e digas no teu coração: A minha força, e a fortaleza da minha mão me adquiriram estas riquezas. Antes te
lembrarás do Senhor teu Deus, porque ele é o que te dá força para adquirires riquezas; a fim de confirmar o seu
pacto, que jurou a teus pais, como hoje se vê.”
4) Que lei, dada por Deus no passado aos Judeus, visava prover sustento aos sacerdotes? Números 18:21
“Eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, o
serviço da tenda da revelação.”
5) Com a extinção do sistema sacerdotal dos judeus, o que ocorreu com a lei do dízimo? Hebreus 7:5 e 13.
“E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do
povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes também tenham saído dos lombos de Abraão... Pois, mudando-se
o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei.”
6) Qual é a recomendação dada aos cristãos com relação ao sustento da obra de Deus e à ajuda aos
necessitados? ll Coríntios 9:7.
“Cada um contribua segundo propôs no seu coração; não com tristeza, nem por constrangimento; porque
Deus ama ao que dá com alegria.”
7) De que sentimento nós devemos nos guardar? Lucas 12:15; l Timóteo 6:10 e 17.
“E disse ao povo: Acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça; porque a vida do homem não consiste
na abundância das coisas que possui.”
“Porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males; e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se
traspassaram a si mesmos com muitas dores... manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem
ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede abundantemente todas as
coisas para delas gozarmos.”

Pergunta Final
Reconheço que tudo que tenho pertence a Deus e desejo de todo o meu coração apoiar a obra de Deus com
meus recursos financeiros?

O Batismo

ESTUDO Nº 13

1) Qual foi a mensagem de João Batista? Lucas 3:2 e 3.
“Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele
percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para remissão de
pecados.”
2) Que exemplo Jesus nos deu a respeito do batismo? Lucas 3:21.
“Quando todo o povo fora batizado, tendo sido Jesus também batizado, e estando ele a orar, o céu se abriu.”
3) O que Jesus ordenou a seus discípulos? Marcos 16:15 e 16.
“E disse-lhes: Ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo;
mas quem não crer será condenado.”
4) Qual é o significado do batismo de acordo com a Bíblia? Colossenses 2:12.
“Tendo sido sepultados com ele no batismo, no qual também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus,
que o ressuscitou dentre os mortos.”
5) Jesus falou que sem nascer de novo ninguém verá o reino de Deus. Como seria esse novo nascimento?
João 3:5.
“Jesus respondeu: Em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode
entrar no reino de Deus.”
6) Como deve ser realizado o batismo? Marcos 1:5 e 10.
“E saíam a ter com ele toda a terra da Judéia, e todos os moradores de Jerusalém; e eram por ele batizados no
rio Jordão, confessando os seus pecados... E logo, quando saía da água, viu os céus se abrirem, e o Espírito,
qual pomba, a descer sobre ele.”
7) Em nome de quem deve ser realizado o batismo? Atos 10:48; 19:5.
“E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles
por alguns dias.”
“Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus.”
8) O que deve anteceder ao batismo? Atos 2:38; 8:36 e 37; Marcos 16:16.
“Pedro então lhes respondeu: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para
remissão de vossos pecados; e recebereis o dom do Espírito Santo.”
“E indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água, e disse o eunuco: Eis aqui água; que impede
que eu seja batizado? E disse Felipe: é lícito, se crês de todo o coração. E, respondendo ele, disse: Creio que
Jesus Cristo é o Filho de Deus”.
“Quem crer e for batizado será salvo; mas quem não crer será condenado”.
9) Depois de crer e se arrepender, deve pessoa demorar em ser batizado? Atos 22:16.
“Agora por que te demoras? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o seu nome.”

Estudo Adicional
Mateus 3:6; Mateus 3:13-17; Romanos 6:2 e 3; Gálatas 3:27.

Pergunta Final
Você gostaria de ser batizado em nome de Jesus?
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