
ESTUDO  BÍBLICO 

 



1. Nas questões religiosas, quem, somente,  
disse Cristo, devemos reconhecer como Pai? 



E a ninguém na terra chameis vosso pai,  
porque um só é o vosso Pai,  

o qual está nos céus. 
 

Mateus 23:9 



2. Quando tentado para prostrar-se e adorar a Satanás,  
que texto das Escrituras citou Cristo para justificar 

a sua recusa de fazer aquilo? 



Então disse-lhe Jesus:  
Vai-te, Satanás, porque está escrito: 

Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. 
 

Mateus 4:10 



O Senhor teu Deus temerás e a ele servirás, 
e pelo seu nome jurarás. 

 
Deuteronômio 6:13 



3. É Cristo o responsável pelos nossos atos? 



De maneira que cada um de nós  
dará conta de si mesmo a Deus. 

 
Romanos 14:12 



4. Qual deve ser a nossa atitude para com os homens 
enganosos e ventos de doutrinas? 



Que não vos movais facilmente  
do vosso entendimento, nem vos perturbeis,  

quer por espírito, quer por palavra,  
quer por epístola, como de nós,  

como se o dia de Cristo estivesse já perto. 
 

2 Tessalonicenses 2:2 



5. Por que disse Cristo não deverem os homens,  
em assuntos religiosos, ser chamados de mestres? 



Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi,  
porque um só é o vosso Mestre, a saber, o Cristo,  

e todos vós sois irmãos. 
 

Nem vos chameis mestres,  
porque um só é o vosso Mestre, que é o Cristo. 

 
Mateus 23:8 e 10 



6. Que conselho é dado por Pedro aos que querem 
ser mestres? 



Apascentai o rebanho de Deus, que está entre vós,  
tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente;  

nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto; 
Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus,  

mas servindo de exemplo ao rebanho. 
 

1 Pedro 5:2,3 



7. Perante quem, pois, como servos, nos tornamos 
responsáveis quanto a nossa fé? 



Quem és tu, que julgas o servo alheio? 
É para o seu senhor que ele está em pé ou cai. 

E permanecerá em pé,  
porquanto o Senhor é capaz de o sustentar. 

 
Romanos 14:4 



8. Servos de quem não devemos ser? 



Fostes comprados por bom preço;  
não vos façais servos dos homens. 

 
1 Coríntios 7:23 



9. Onde deverão todos, finalmente,  
comparecer para prestar contas? 



Porque todos devemos comparecer  
ante o tribunal de Cristo,  
para que cada um receba  

segundo o que tiver feito por meio do corpo,  
ou bem, ou mal. 

 
2 Coríntios 5:10 



10. O que ensina Cristo sobre a responsabilidade  
individual quanto a salvação? 



Então, estando dois no campo,  
será levado um, e deixado o outro; 
Estando duas moendo no moinho,  
será levada uma, e deixada outra. 

 
Mateus 24:40 e 41 



11. Por que é justo que a salvação seja  
escolhida ou rejeitada por cada indivíduo? 



A alma que pecar, essa morrerá;  
o filho não levará a iniquidade do pai, 
nem o pai levará a iniquidade do filho. 

A justiça do justo ficará sobre ele  
e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. 

 
Ezequiel 18:20 



12. Como cada um, individualmente,  
receberá a recompensa por seus atos? 



O qual recompensará cada um  
segundo as suas obras; a saber: 

A vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, 
procuram glória, honra e incorrupção; 

Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, 
desobedientes à verdade e obedientes à iniqüidade; 

 
Romanos 2:6-8 



13. Qual será os galardões dos indivíduos? 



E, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo,  
para dar a cada um segundo a sua obra. 

 

E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida;  
e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. 

 
Apocalipse 22:12 / João 5:29 



14. Com que singularidade serão apresentados  
os indivíduos vitoriosos em Cristo? 



O que vencer será vestido de vestes brancas,  
e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida;  

e confessarei o seu nome diante de meu Pai  
e diante dos seus anjos. 

 
Apocalipse 3:5 



15. O SENHOR faz os pedidos a igreja coletiva  
ou aos indivíduos? 



Dá-me, filho meu, o teu coração,  
e os teus olhos observem os meus caminhos. 

 
Provérbios 23:26 
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