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SUMÁRIO





O Eterno Propósito foi desenvolvido especialmente para que
você possa compartilhar os ensinos da Bíblia com pessoas inte-
ressadas em saber mais sobre Deus, Jesus, a Igreja e o plano divi-
no para o ser humano.

Dividido em cinco lições principais, este método fornece os sub-
sídios para que qualquer um — do professor mais preparado ao novo
convertido — possa ensinar a outros de forma didática e convincente.

A forma de utilização é simples: as figuras são mostradas à medi-
da que o professor lê o texto correspondente encontrado neste livre-
te. O professor com mais experiência provavelmente já terá decorado
o conteúdo de cada figura, tornando a aula mais dinâmica e natural.

As figuras já incluem citações bíblicas, mas é recomendável que
cada aluno e o professor tenham uma Bíblia em mãos. A versão utili-
zada e recomendada para estudo é a Nova Versão Internacional
(Editora Vida), que apresenta uma linguagem mais atual e de fácil com-
preensão, enquanto mantendo-se fiel aos originais em grego, hebraico
e aramaico.

Que Deus lhe abençoe em seus esforços para ganhar almas para
Cristo!

Os editores

APRESENTAÇÃO





INTRODUÇÃO

O Eterno Propósito é um estudo dividido em cinco partes. O propósito deste
estudo é levar almas a Jesus Cristo, o Salvador. O estudo mostra como a Bíblia
revela o Eterno Propósito, como Jesus o cumpriu, como a Igreja o declara, e
como o homem aceita o Eterno Propósito.

Estes estudos podem ser usados: (1) em aula particular com uma só pessoa, (2)
em grupos pequenos ou grandes, (3) na escola dominical, (4) nos cultos, (5) e
em muitos outros lugares. Você mesmo descobrirá maneiras diferentes nas
quais o Evangelho pode ser ensinado através deste estudo.

O Eterno Propósito foi elaborado como um método completo de ensino. É bem
detalhado e pretende abranger quase todas as principais doutrinas da fé cristã.
Entretanto, é possível que você queira modificar alguma coisas, adaptando às
suas necessidades específicas.

Conforme for adquirindo mais experiência você pode decidir-se por usar todas
as figuras em uma determinada lição ou selecionar apenas algumas. Você pode
até pular uma lição inteira e passar diretamente para a parte que possa interessar
mais a seus alunos. Por exemplo, pode começar com a lição 3 que fala de Cristo,
e depois passar para a lição 4 sobre a igreja. Você pode até começar pelo fim,
com a última lição, número 5, que é um resumo de todos os estudos anteriores.
Cabe a você decidir, baseando sua escolha em sua preferência, na necessidade
de seus alunos, no tempo de que dispõe para mostrar os estudos e na sua
própria experiência.

Aqui vão algumas sugestões sobre como apresentar uma aula. Se possível,
faça com que todos fiquem confortavelmente sentados. É bom que a sala seja
bem ventilada para evitar sonolência e desconforto.

Antes de ir para a aula, faça sozinho uma recapitulação para ver se está bem
preparado, lendo em voz clara o texto de cada lição escrita neste manual.
Pratique conscienciosamente e com antecedência, cada aula, isso o ajudará a
adquirir mais conhecimento e confiança. Você pode começar levando o manual
consigo para a aula e lendo nele á medida que vira as páginas. Dentro de pouco
tempo você terá conhecimento e confiança suficiente para dar a aula sem o
auxilio deste manual.



Talvez queira começar agradecendo aos alunos pela oportunidade de ensinar.
É aconselhável ensinar em tom informal em vez de falar em tom de oratória. Os
alunos terão mais interesse, especialmente em classes pequenas, se você
simplesmente “falar” com eles em vez de “pregar” a eles. A experiência irá,
novamente, ajudá-lo a encontrar a maneira apropriada de ensinar.

Você pode começar ou não, cada estudo com uma oração, Se as pessoas as
quais está ensinando forem religiosas e esperam que ore antes da aula, essa é
a atitude correta. Por outro lado, talvez seja pouco adequado começar com
oração ao ensinar determinados alunos. É bem provável que se for dar aula em
uma faculdade, ou em casa de incrédulos, irá constranger os alunos antes de
começar. Somente você, depois de certa prática, pode decidir o que será melhor
em cada circunstância.

Vista-se adequadamente para a ocasião. A roupa apropriada é uma necessidade
em todos os momentos e isso pode ser determinado pelo lugar e pelas pessoas
a quem você vai ensinar. Seguem-se algumas sugestões para sua consideração,
ao apresentar a sua aula:

1. Comece a ler assim que mostrar a figura, lendo exatamente o que está escrito.
Lembre-se que o aluno já esta olhando para a figura, se você começar a dizer
algo diferente do que ele está vendo, o deixará confuso. Combine suas palavras
com aquilo que o aluno está vendo.

2. Procure fazer uma transição suave de uma figura para outra. Isso será possível
se você estudar bem o manual antes da aula.

3. Evite a monotonia; evite repetir-se demais, insistindo naquilo que é evidente.

4. Jamais deixe qualquer figura muito tempo, o aluno cansa.

5. Procure não falar mais sobre a figura anterior. Mantenha a atenção do aluno
na figura que estará sendo mostrada.

6. Dê ênfase às palavras sublinhadas.

7. Não pare para explicar cada palavra de cada versículo, dê ênfase especialmente
às palavras sublinhadas. Você também não precisa ler todas as palavras nas
passagens longas. Talvez ache melhor dar a idéia geral em suas próprias
palavras, resumindo, lendo somente as palavras sublinhadas.



8. Coloque-se em frente dos alunos porque você deve observar a reação deles
à medida que ensina.

9. Evite agitar a mão. Isso distrai muito a atenção. Se tiver que apontar algo na
figura, faça-o com suavidade.

10. Talvez seja interessante demorar-se um pouco mais nas cenas bíblicas e
nas ilustrações, pois impressionam mais do que os versículos. Isto dá
oportunidade para os alunos descansarem os olhos.

11. Controle a aula segundo as necessidades. Se permitir muitas perguntas
durante a aula, corre o risco de prolongar muito o estudo ou perder o controle
da classe, Por outro lado, é bom que os alunos façam perguntas. As perguntas,
talvez, possam ser respondidas na aula seguinte, neste caso peça-lhes que
esperem por esta ocasião. Fica a critério do professor permitir ou não perguntas,
definindo o tempo necessário para respondê-las. De modo geral, muitas
perguntas durante a aula complicam a sua apresentação. Quando há um único
aluno, não há problemas, mas no caso de vários alunos, se você levar muito
tempo respondendo a uma só pessoa, os demais podem ficar impacientes.
Também neste caso, somente a prática irá mostrar como agir em tal situação.

12. Se não souber alguma resposta, diga logo que não sabe. Diga ao aluno que
vai estudar sobre o assunto e que tentará dar lhe uma resposta na aula seguinte.

13. Evite sempre discussões religiosas, isto é, contendas e brigas, especialmente
na casa de uma outra pessoa. Entretanto, nem sempre é possível evitar um
debate ou argumento sobre religião, pois o estudo da bíblia sempre faz aparecer
às diferenças religiosas que existem entre os homens.

14. Se você perceber que seu aluno ou alunos não estão interessados em
estudar O Eterno Propósito com você, poderá descobrir um meio de acabar
com a aula, sugerindo, por exemplo: “Se quiserem, telefonem para este número
e eu terei grande prazer em voltar”. Há tantas pessoas que querem realmente
estudar as Sagradas Escrituras que logo descobrirá que é melhor não gastar
tempo demais com alguém que, evidentemente, não está interessado.
Entretanto, é sempre muito difícil afirmar tal coisa com certeza, pois o Evangelho
pode levar algum tempo para agir no coração de certas pessoas.



15. O nosso objetivo é, decididamente, levar o aluno a tomar uma decisão! À
medida que o estudo for se aproximando do fim, pense na melhor maneira de
convidá-lo a aceitar a Cristo. O objetivo destes estudos não é simplesmente
oferecer uma distração. O seu propósito é levar os homens a tomarem sua
decisão sobre Jesus. Sempre haverá quem aceite e quem não aceite o Eterno
Propósito, mas não desanime jamais. Se continuar a ensinar O Eterno Propósito,
muitos aceitarão a Cristo através destes estudos.

16. Suas aulas não devem ser muito compridas. É muito difícil determinar qual
o período de tempo que pode ser considerado “longo demais”, porém, uma
boa regra é jamais ultrapassar uma hora - uma hora e meia, especialmente se
você avisou ao aluno que gostaria de estudar com ele durante esse período de
tempo. Tente acabar a aula na hora marcada, É melhor dar duas aulas de uma
hora cada, do que uma única aula de duas horas, Você não tem que terminar os
5 estudos em 5 aulas porque é muita matéria. Uma sugestão é dar todo e estudo
(5 livros) em 7 a 10 sessões.

17. Oração, preparo e experiência, lhe darão uma idéia mais completa de como
ensinar O Eterno Propósito. O principal é preparar-se imediatamente da melhor
maneira possível e começar!

O Senhor irá abençoar você no seu trabalho de ensinar o Seu Eterno Propósito!

Prof. Dr. Ellis Long, Ph.D.



1. O Eterno Propósito é o título desta série de es-
tudos.

2. “Propósito”, como indicam as palavras em azul,
significa “desígnio”, “intento”, “fim”, “objetivo”.

3. Da mesma forma que este arqueiro aponta a
flecha para o alvo, nós também precisamos
apontar nossas vidas para um alvo, estabelecer
a meta a ser atingida e ter um propósito na vida,
um plano.

4. A Bíblia diz: “... de acordo com o seu eterno
plano [propósito] que ele realizou em Cristo Je-
sus, nosso Senhor”. Assim diz o livro da Bíblia
chamado Efésios, no capítulo 3, verso 11. To-
das as páginas que contêm citações são tiradas
diretamente da Bíblia e mostram o título do li-
vro, o capítulo e o versículo.

5. Estudaremos esse “Eterno Propósito”, que é
constituído de cinco partes: (1) A Parte da Bí-
blia; (2) A Parte de Deus; (3) A Parte de Jesus;
(4) A Parte da Igreja; (5) A Minha Parte. Como a
flecha indica, vamos ver primeiro “A Parte da
Bíblia”.

LIÇÃO 1 - A PARTE DA BÍBLIA
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6. Ao pegar uma Bíblia nas mãos, especialmente
pela primeira vez, você poderia fazer a si mes-
mo estas cinco perguntas.

7. Nossa primeira pergunta é: “O que é a Bíblia?”

8. É um livro de Deus (Jr 30.2; Ez 1.3; 1Co 14.37).
A Bíblia fala mais de quatro mil vezes, em di-
versas passagens, que é um livro de Deus.

9. Ao Homem (Dt 29.29; 2Tm 3.16,17). Estes dois
versículos dizem que nem todos os mistérios de
Deus são revelados, mas as coisas reveladas na
Bíblia nos pertencem, a fim de que “o homem
seja perfeito”.

10. Assim a Bíblia veio até nós (2Pe 1.21; 2Sm 23.2).

11. Pelo seu Espírito, Deus orientou homens inspi-
rados como Moisés, Davi, Salomão, Paulo, Pe-
dro, João e outros a escreverem a Bíblia para
você.

12. A Bíblia foi escrita durante um período de 1.600
anos por 40 diferentes, sendo composta de 66
livros num só volume.
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13. A Bíblia é uma pequena biblioteca que consta
de 66 livros diferentes, agrupados em duas
grandes seções: o Velho Testamento e o Novo
Testamento.

14. Os 39 livros do Velho Testamento estão organi-
zados em quatro seções: Lei (5 livros), Histó-
ria (12 livros), Poesia (5 livros) e Profecia (17
livros).

15. O Velho Testamento foi escrito na língua he-
braica, o idioma principal dos judeus.

16. Os 27 livros do Novo Testamento estão organi-
zados em quatro seções: Biografia (4 livros) -
a história de Jesus em Mateus, Marcos, Lucas e
João; História (1 livro) - a história da igreja em
Atos; Epístolas ou Cartas (21 livros) - escritas
pelos apóstolos às igrejas nas cidades de Roma,
Corinto, etc.; Profecia (1 livro) - Apocalipse, que
fala do fim dos tempos.

17. O Novo Testamento foi escrito na língua grega,
o principal idioma do mundo antigo, especial-
mente no primeiro século da Era Cristã.

18. A Bíblia é permanente e viva! Jesus disse (leia
Lc 21.23). O apóstolo Pedro disse (leia 1Pe 1.23).
O próprio Jesus falou em Jo 10.35 que “a Escri-
tura não pode falhar”.

19. “Ela é verdadeira?” é a  segunda pergunta que
se poderia fazer a respeito da Bíblia.
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20. Sua história é confirmada. Quem estuda a Bí-
blia, não aprende somente religião, mas tam-
bém aprende muito sobre história antiga (egíp-
cios, judeus e romanos).

21. Estes livros bastante conhecidos — A Bíblia
Disse a Verdade, A Bíblia Estava Certa e A Bí-
blia Tinha Razão — são somente três dos mui-
tos livros que defendem com evidências autên-
ticas a história confirmada da Bíblia. Também
acreditamos na Bíblia porque...

22. ... sua profecia é exata. Os profetas foram ho-
mens inspirados com o poder de predizer o fu-
turo ou anunciar fatos com antecipação. E es-
sas profecias bíblicas são exatas.

23. A mais clara de todas as profecias é a de Jesus
Cristo sendo crucificado.

24. Isaías, 700 anos antes de Cristo, profetizou so-
bre esta morte (Is 53). O versículo 7 se refere ao
comparecimento perante Pilatos, o governador
romano, e o versículo 9 fala dos ladrões que
morreram ao lado de Jesus na cruz. “Mas com o
rico esteve em sua morte” refere-se ao fato de
Jesus ter sido sepultado no túmulo de José de
Arimatéia, um homem rico. De fato, o maior
número de profecias na Bíblia se relaciona com
Jesus.

25. A verdade! Mas, quanto? (Leia 2Tm 3.16,17).
Vemos neste versículo-chave que a Escritura
fornece ao ser humano tudo o que ele precisa.
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26. “Devo estudá-la?” é a terceira pergunta comum
em relação à Bíblia.

27. Sim! Para saber (leia o quadro). A Bíblia tem as
respostas para estas quatro grandes e básicas
perguntas sobre a nossa existência.

28. O universo no qual nos encontramos é imenso
e são muitas as perguntas que o ser humano
tem sobre a sua existência. “De onde vim?”.

29. A Bíblia diz (leia Sl 90.2; Gn 1.1; Hb 11.3). Se
Deus criou tudo, então surge a pergunta: “De
onde veio Deus?”. Sl 90.2 diz que Deus não veio
de lugar nenhum, pois ele sempre “de eternida-
de a eternidade” foi e é Deus.

30. Outros dizem coisas diferentes (leia tudo que
está nos versículos com pequenas faixas). Que
fé é mais razoável? Crer que o Deus Eterno criou
o universo ou crer que a matéria se fez por si
mesma e que o universo se formou por acaso?
Desde que algo existe, algo sempre existiu: Deus
ou a matéria. O que é mais razoável: fé num
Criador ou fé no acaso?

31. A Bíblia é como uma lâmpada...
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32. Sl 119.105 diz...

33. E a Bíblia é como um espelho...

34. Leia Tg 1.23-25.

35. A Bíblia é também como uma espada...

36. Leia Hb 4.12 e Ef 6.17. Uma espada nos defende
e também nos fere. Neste sentido, a Bíblia serve
para ferir a nossa consciência, a fim de sentir-
mos a necessidade de arrependimento do peca-
do.

37. Sim, devo estudar a Bíblia para (leia o quadro
explicativo). Você acabou de ver que o estudo da
Bíblia ajuda nesta vida. Ajuda-me a conhecer o
Criador, a seguir o guia infalível e a transformar
minha vida. Também devo estudar a Bíblia para
receber esses benefícios na vida futura:

38. Primeiro, salvar minha alma (leia Tg 1.21). Se-
gundo este versículo, a palavra de Deus é po-
derosa para salvar a alma — isto é, se eu acei-
tá-la.
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39. Jesus falou muitas vezes a seus seguidores,
apontando-lhes a vida futura. Se eu estudar as
palavras de Jesus na Bíblia, poderei salvar mi-
nha alma eterna e...

40. ... herdar a vida eterna (leia Jo 6.68; 8.51). Veja
que a vida eterna se encontra nas palavras de
Jesus.

41. “Posso compreendê-la?” é a quarta pergunta
comum em relação à Bíblia.

42. Os autores da Bíblia escreveram com o propósi-
to de que seus escritos fossem bem entendidos.
Por exemplo (leia Ef 3.4; Lc 1.3,4; Jo 20.30,31).

43. Os ensinamentos de Jesus são tão compreensí-
veis e tão aplicáveis aos nossos tempos, que se
Jesus viesse ao Brasil e se assentasse numa de
nossas grandes praças, o povo ao seu redor en-
tenderia muito bem o que ele tinha a dizer.

44. “Mas, não é muito difícil entender a Bíblia?”.
Esta continua sendo uma pergunta muito co-
mum.

45. A Bíblia explica (leia Hb 5.13-14).
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46. “Mas, a Bíblia é acessível a todos?”. Esta é ou-
tra pergunta que muitos fazem sobre o estudo
da Bíblia.

47. A Bíblia é o livro mais divulgado do mundo!
Todos os anos, é o livro mais vendido. Já foi
traduzido em todo ou em parte para mais de
2.000 línguas e dialetos. De fato, as 80 línguas
principais faladas no mundo já têm uma tradu-
ção da Bíblia. E ainda mais: centenas e cente-
nas de línguas menos faladas e dialetos pouco
conhecidos já têm suas próprias traduções da
Bíblia.

48. “E o índio? Também tem a Bíblia?”. Sim, mui-
tos deles já têm cópias das Escrituras. Veja os
nomes destas tribos de todo o mundo que estão
recebendo cópias da Bíblia em suas próprias lín-
guas. Esta fotografia é de uma tribo indígena
no interior do Brasil. Está havendo um culto e
o índio de pé está ensinando a palavra de Deus
aos outros.

49. “Como estudá-la” é a nossa quinta e última per-
gunta comum sobre a Bíblia. É uma pergunta
muito prática. Vamos estudar a Bíblia...

50. ... com vontade (leia Jo 7.17; Mt 5.6). O desejo
de conhecer a Bíblia nos ajudará a entender a
Bíblia.

51. Eis algumas boas regras para estudar a Bíblia:
(1) Quem está falando? É possível que o versí-
culo que você esteja lendo tenha sido proferido
pelo diabo e não por Deus. (2) A quem está
falando? O versículo que você está estudando
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foi dito ao povo antes do dilúvio, às multidões
nos dias de Jesus, a um grupo específico, ou a
todos os seres humanos para todos os tempos?
(3) Quando está falando? Está falando nos dias
do Velho Testamento ou nos dias do Novo Tes-
tamento? (4) Como está falando? A Bíblia,
como qualquer livro, contém passagens simbó-
licas, literais, poéticas e históricas. Estude o
contexto de cada versículo para determinar
“como” a Bíblia está falando. (5) Por que está
falando? Qual a finalidade, o propósito do ver-
sículo: para admoestar ou simplesmente infor-
mar? Para instruir ou advertir? (6) Estude tudo
o que a Bíblia diz sobre o assunto. Isto é de
suma importância. Não tire qualquer conclusão
com base apenas em um ou dois versículos, mas
procure toda a informação possível para che-
gar a uma conclusão correta (como em qual-
quer pesquisa). (7) Deixe a Bíblia ser seu pró-
prio intérprete. É infalível. Enquanto um pro-
fessor pode ajudá-lo a estudá-la, a própria Bí-
blia é seu melhor intérprete. Estudando o que
ela diz sobre um certo assunto, você verá como
ela torna a si mesma claramente compreensí-
vel. Somente a Bíblia é infalível.

52. Jesus disse que a Bíblia é como uma semente
(veja as sementes de café sobre a capa da Bí-
blia).

53. Jesus disse que o estudo da Bíblia é como ter
um semeador jogando sementes em corações
humanos.
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54. Como é o seu coração? (Leia Lc 8.11-15.)

55. Perguntas comuns (leia i-v e responda a cada
uma).

56. Estaremos seguindo este esboço em nossos es-
tudos; ele nos mostra, através do Velho e do
Novo Testamento, como Deus preparou o Eter-
no Propósito, como Jesus o cumpriu e como a
igreja o declara.

57. A razão maior para o estudo da Bíblia é conhe-
cer Jesus. Nosso estudo juntos nos levará a esse
grande propósito.
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LIÇÃO 2 - A PARTE DE DEUS

1. O Eterno Propósito é o tema deste estudo.

2. “Propósito”, como mostram as palavras subli-
nhadas em azul, significa um “desígnio, inten-
to, fim, objetivo”.

3. Da mesma forma que este arqueiro aponta a
flecha para um alvo, nossas vidas também ne-
cessitam de um alvo, um desígnio, um intento.
Precisamos de uma razão para viver, um obje-
tivo além dos propósitos cotidianos e passa-
geiros de acordar, trabalhar, comer e dormir. E
há um propósito eterno.

4. A Bíblia diz: (leia Ef 3.11).

5. ... o qual consiste de cinco partes (leia todas).
Como a flechinha indica, veremos agora “A Parte
de Deus” no eterno propósito.
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6. A parte de Deus é a de preparar o eterno propó-
sito.

7. O Velho Testamento é a parte que revela muito
a respeito de como Deus preparou o eterno pro-
pósito. Os 39 livros do Velho Testamento se di-
videm em: 5 livros de Lei; 12 livros de Histó-
ria; 5 livros de Poesia; e 17 livros de Profecia.
Começaremos com o primeiro livro e veremos o
Velho Testamento até o último livro.

8. Chamamos os cinco primeiros livros da Bíblia
de “A Lei” porque contêm os dez mandamentos
e outras leis que Deus revelou aos hebreus.

9. A Bíblia começa... (leia Gn 1.1).

10. Nosso planeta, a Terra, é um lugar (ou criação)
especial entre os bilhões e bilhões de estrelas
em nosso grande universo. Deus criou tudo isto.

11. Mas, acima de tudo... (leia Gn 1.26,27 e Gn 2.7). O
homem é a maior criação de Deus. Vamos exami-
nar esta expressão importante: “Façamos o homem
à nossa imagem”. Primeiro, a palavra “façamos”
indica que Deus estava falando com alguém. Nós
sabemos, através de outras Escrituras, que este
alguém era Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, a
chamada Divindade, Família Divina ou a Trinda-
de. Vejamos algumas dessas outras Escrituras...
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12. “Façamos...” (leia Mt 28.19 e Cl 2.9). Concluí-
mos, segundo estes versículos, que há três en-
tes divinos no termo “Deus”. Eles são o Pai, o
Filho e o Espírito Santo. Esta doutrina é uma
revelação, o que quer dizer que qualquer um
poderia concluir por si mesmo que existe um
Ser Supremo, um Deus. Mas ninguém poderia
adivinhar a natureza deste Ser que possui três
“personalidades”. Isso é uma revelação bíblica
ao ser humano. Deus Pai falou a Deus Filho e a
Deus Espírito Santo quando disse: “Façamos...”.

13. “... o homem à nossa imagem” (leia Lv 11.44;
Ef 5.11 e Cl 3.9,10). Criado ou feito à imagem
de Deus, segundo estes versículos, significa ser
santo. Veja que os versículos ensinam que “à
imagem de Deus” não se refere à parte física ou
material do homem, mas à espiritual. Fomos
criados para sermos como Deus: santos. Mas
acabamos manchando essa imagem por nossa
“natureza humana”, cometendo o pecado. To-
davia, podemos ser “recriados” ou restaurados
àquela imagem, deixando o “velho homem” do
pecado e seguindo o “novo homem”.

14. A primeira proibição foi esta (leia Gn 2.15-17).
Deus não criou o ser humano como um fanto-
che ou um robô. O universo de Deus é um uni-
verso de livre-arbítrio. Até os próprios anjos têm
proibições divinas. O ser humano foi proibido
de comer de uma certa árvore, não porque o
comer em si fosse pecaminoso, mas porque a
transgressão de um mandamento de Deus é
pecado e Deus não queria que o homem conhe-
cesse o pecado e a culpa.

15. A primeira tentação (leia Gn 3.4,5). O homem
não é um robô. Temos o direito de escolher en-
tre o bem e o mal. A tentação em si não é um
pecado, mas sim uma apresentação que nos faz
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escolher entre o que Deus diz e o que o tenta-
dor diz. O tentador fala, nesta cena, pela boca
de uma serpente.

16. O tentador é... (leia Ap 12.9,12). O tentador é o
Diabo, Satanás, o sedutor que se opõe ao Se-
nhor Deus. Ele vive tentando e atraindo o ser
humano para o pecado.

17. Mas, quem criou Satanás ou de onde veio ele?

18. A Bíblia revela... (leia 2Pe 2.4, Jd 6 e Jo 8.44).
Destes versículos, concluímos que o Diabo era
um anjo que não guardou o seu estado origi-
nal, pois pelo orgulho tornou-se homicida e
mentiroso. Quem criou Satanás ou de onde veio
ele? Deus fez um anjo, mas este anjo rebelou-
se contra Deus e fez de si mesmo, por sua pró-
pria escolha, o Diabo. Vivendo com outros an-
jos caídos, o Diabo tenta seduzir o ser humano.
Adão e Eva ouviram a primeira proibição, a pri-
meira tentação, mas logo veio...

19. ...a primeira transgressão (leia Gn 3.6). O peca-
do de Adão e Eva consistiu nisto: eles desobe-
deceram a um mandamento de Deus. Deus que-
ria que continuassem inocentes e puros, san-
tos, à sua imagem. Por que Adão e Eva peca-
ram?

20. Pecaram porque... (leia 1Jo 3.4 e 1Tm 2.14). Estes
versos nos ensinam que o homem e a mulher pe-
caram porque transgrediram a lei de Deus, fazen-
do algo que ele lhes proibiu. Foram enganados e
queriam satisfazer sua curiosidade. O orgulho nos
leva a querer saber tudo (sermos deuses).
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21. Veja bem: “Sabemos que toda a natureza criada
geme até agora, como em dores de parto”. Sem-
pre fomos cercados pelos desastres, doenças,
enchentes, morte. Tudo isso é a conseqüência
do pecado.

22. A conseqüência do pecado de Adão e Eva foi
esta: foram expulsos do jardim do Éden. Deus
tinha avisado que, no dia em que comessem,
morreriam. Adão, Eva e todo homem e mulher
desde então morrem em três sentidos: espiritu-
al, física e eternamente.

23. Com o passar dos anos, entre Adão e Noé, o ser
humano não melhorou, mas piorou muito. Pe-
cados de todo tipo reinavam na terra. A Bíblia
diz que todo pensamento humano era só volta-
do para o mal. Durante 120 anos Deus esperou
o povo mudar seus caminhos, mas o ser huma-
no não mudou e continuou na sua maldade.
Deus então escolheu um homem chamado Noé
para preservar a raça humana, pois decidiu que
iria destruir a terra devido à maldade do ser
humano. Noé recebeu instruções de Deus para
construir uma arca.

24. Depois de Adão e depois de Noé, o grande per-
sonagem bíblico que queremos estudar é
Abraão. (Não sabemos quanto tempo se pas-
sou entre esses personagens, pois a Bíblia não
contém um registro completo de todos os acon-
tecimentos humanos, mas somente daqueles
que figuram no preparo de Deus para a vinda
de seu Filho, Jesus.) Abraão era um homem de
grande fé; acreditava no Senhor e obedecia a
ele. Deus escolheu esse homem para dar início
à vinda de Jesus ao mundo.

25. A promessa feita pelo Senhor Deus a Abraão foi
esta: (leia Gn 12.2,3). Apesar de ter 100 anos
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de idade (e sua esposa 90!), Abraão acreditou
que Deus lhe daria um filho e que através desse
filho todo o mundo receberia uma bênção.

26. Este gráfico nos ajudará a entender isso. Deus
fez esta promessa a Abraão: “Farei de você um
grande povo”. O filho de Abraão foi Isaque e
um de seus filhos se chamava Israel; o “grande
povo” foi chamado de “israelita”, ou “hebreu”
ou “judeu”. Foi através dessa nação que Deus
abençoou o mundo inteiro, enviando seu Filho.

27. Este mapa nos ajudará a entender melhor essa
cena. A maior parte da história bíblica se pas-
sou neste quadrado, especialmente a parte que
relata a promessa feita a Abraão: através da
família dele e do povo descendente dele, todas
as famílias da terra seriam abençoadas. Gran-
des acontecimentos bíblicos ocorreram aqui. Por
exemplo, Abraão teve um filho chamado Isa-
que; Isaque teve um filho chamado Jacó, que
teve seu nome mudado para Israel; Israel teve
doze filhos, que originaram as doze tribos de
Israel.

28. José, o mais jovem desses doze filhos, foi ven-
dido por seus próprios irmãos para ser escravo
no Egito.

29. Os doze filhos de Israel saíram de seu país e
foram ao Egito em busca de comida, pois hou-
ve uma grande fome na sua própria terra.

30. Após alguns anos, os descendentes deles se tor-
naram escravos. O faraó não gostou dos “isra-
elitas” (ou “hebreus”). Os hebreus eram estran-
geiros no Egito e estavam se multiplicando ra-
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pidamente. Então o faraó decidiu escravizá-los,
o que ocorreu por cerca de 400 anos. Durante
este período, os israelitas se multiplicaram de
tal forma que chegaram a cerca de dois milhões
e meio de homens, mulheres e crianças.

31. Deus escolheu um homem chamado Moisés para
enfrentar o faraó com um aviso de Deus: deixar
que o povo de Israel saísse do Egito e fosse para
uma nova terra. Mas o faraó se recusou. Nove
vezes Moises pediu ao faraó, mas este se recu-
sou. A cada nova tentativa, Deus enviava uma
nova praga. Com a décima praga, o faraó mu-
dou de idéia.

32. Moises pediu ao faraó, pela décima e última vez,
que deixasse o povo de Israel sair. Faraó recu-
sou-se e a décima praga veio.

33. A décima praga foi esta (leia Êx 12.12,13).

34. Os que puseram o sangue de um cordeiro em
ambas as ombreiras e na viga da porta de suas
casas, escaparam da décima praga que matou
todos os primogênitos do Egito, tanto dos ho-
mens quanto dos animais. Aqui foi instituída a
Páscoa, que significa “passar sobre”, pois na-
quela noite o Senhor passou sobre as casas
marcadas com sangue. Assim foram salvas as
pessoas que ofereceram o sangue de cordeiro.

35. O primogênito do faraó também morreu. Deus e
Moisés não queriam que as coisas chegassem a
esse ponto; se o faraó tivesse deixado o povo
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hebreu sair da terra do Egito após o primeiro
pedido, nenhuma praga teria caído sobre aque-
le país. Mas o faraó era teimoso — tão teimoso
que acabou sofrendo a perda de seu primeiro
filho. Só então o faraó permitiu que os israeli-
tas saíssem do Egito. Mas, logo depois, mudou
de idéia e enviou seu exército para perseguir o
povo hebreu.

36. Você está lembrado, ou já ouviu falar, da histó-
ria sobre o Mar Vermelho e como Moisés sepa-
rou as águas para deixar o povo passar em ter-
ra seca? E quando o mar se fechou sobre os
perseguidores egípcios e os afogou?

37. Este mapa nos ajudará a entender melhor a his-
tória que estamos apresentando. Lembre-se de
que os filhos de Israel (Jacó) fizeram esta via-
gem de sua terra para o Egito à procura de ali-
mentos. Após alguns anos, seus descendentes
foram escravizados, o que durou cerca de 400
anos, período durante o qual o povo se multipli-
cou, chegando a cerca de dois milhões e meio de
pessoas. Moisés foi escolhido para tirar o povo
do Egito e conseguiu isso após dez pragas serem
enviadas pelo Senhor a fim de convencer o faraó
a deixá-los ir. Esta linha e flecha mostram a sa-
ída (ou “êxodo”) do Egito. O povo parou aqui, no
Monte Sinai, como indicado pela flecha.

38. No Monte Sinai, Moisés recebeu os Dez Manda-
mentos do Senhor para o povo israelita. Moisés
subiu ao monte, recebeu os mandamentos e
desceu para o lugar onde o povo se encontrava.
Várias outras leis e regras foram recebidas du-
rante aquele tempo. Os livros bíblicos de Êxo-
do, Levítico e Números contêm todas essas leis
e mandamentos. Esta lei de Deus para o povo
de Israel foi também chamada de “Lei de Moi-
sés” (não porque  Moisés tenha dado a lei, mas
porque ele a recebeu do Senhor).



LIÇÃO 2 - A PARTE DE DEUS 31

39. Veja aqui, em nosso esboço, onde estamos. Che-
gamos a Moisés e os Dez Mandamentos no
Monte Sinai. Começando com Adão e seu peca-
do, vimos a história de Noé e o dilúvio. Vimos
que Deus escolheu Abraão para dar início a uma
nação através da qual viria seu Filho (Jesus).
Abraão teve um filho chamado Isaque, que teve
um filho chamado Jacó, cujo nome foi mudado
para “Israel”. Israel teve doze filhos, que foram
a base da nação israelita, também chamada de
“hebreus” ou “judeus”. Moisés guiou esse povo
para fora do Egito, recebendo no caminho (no
Monte Sinai) os Dez Mandamentos e a “Lei de
Moisés”. Este esboço servirá para demonstrar
o desenvolvimento do Eterno Propósito. Vemos
agora como Deus preparou o seu Eterno Propó-
sito. Como indicam as flechas, Deus preparou o
Eterno Propósito através de certas famílias e
através da nação israelita. Veja também a fila
de grandes personagens da Bíblia: Adão, Noé,
Abraão, Israel, Moisés, os Juízes e os Reis e,
finalmente, os Profetas. Vamos seguir estes per-
sonagens para ver como Deus preparou o Eter-
no Propósito através de certas pessoas, famíli-
as e da nação israelita.

40. Por exemplo: o tabernáculo (ou “tenda”) foi fei-
to para levar o homem a Cristo. Logo na entra-
da do tabernáculo, os homens ofereciam seus
sacrifícios de sangue com a ajuda dos sacerdo-
tes da tribo de Levi. Junto ao altar, ficava uma
bacia de água para os sacerdotes lavarem as
mãos antes de entrarem na tenda, que se vê
aqui. O sangue era uma parte importantíssima
da religião dos israelitas no seu tabernáculo.

41. Quando o israelita pecava e queria ser perdoa-
do, levava uma oferta (ou “sacrifício”) de san-
gue para o tabernáculo. A oferta era realizada
através do derramamento do sangue do animal.
O sacerdote apresentava-o ao Senhor e o peca-
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do era perdoado. Era assim que o israelita apren-
dia a pensar: pecado, sangue e perdão. Sempre
havia o sangue entre o pecado e o perdão.

42. O tabernáculo dos israelitas do Velho Testamen-
to dividia-se em duas partes. Nesta cena, o sa-
cerdote está na primeira parte, chamada de “Lu-
gar Santo”, onde também se encontravam o can-
delabro, a mesa com pães e o altar do incenso.
Uma cortina dividia o Lugar Santo da segunda
parte do tabernáculo, o “Santo dos Santos”. (Para
uma descrição completa sobre o tabernáculo, os
sacerdotes e o culto do tabernáculo, veja Êx 25-
40.) Enquanto somente os sacerdotes podiam
entrar no Lugar Santo, somente o sumo sacer-
dote (sacerdote principal) podia entrar no Santo
dos Santos; e isto apenas uma vez por ano.

43. O Santo dos Santos (leia Hb 9.7,24). Como o
sumo sacerdote entrava uma vez por ano no lu-
gar mais santo para oferecer sangue, Cristo Je-
sus também entrou de uma vez por todas para
oferecer seu próprio sangue a favor de todos os
seres humanos. Veja que o culto do tabernáculo
do Velho Testamento era uma “figura” para pre-
parar os israelitas para a vinda de Jesus Cristo.

44. Tudo isto prefigurou (leia Jo 1.29). Todo cordei-
ro oferecido no tabernáculo do Velho Testamen-
to prefigurou ou simbolizou a oferta única de
Jesus Cristo, o Cordeiro do mundo.

45. Novamente este mapa nos ajudará a entender
exatamente onde estamos. Lembre-se de que na
ida ao Egito, a família de Israel estava em busca
de alimentos e ali permaneceram durante mais
ou menos 400 anos, tendo sido escravizados pelo
faraó. A saída (ou “êxodo”) ocorreu quando
Moisés guiou o povo através do Mar Vermelho,
parando logo no Monte Sinai, onde receberam
os Dez Mandamentos, e Lei de Moisés
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46. Os doze livros bíblicos de história contêm toda a
história antiga dos israelitas na sua nova terra.

47. Você já ouviu falar da queda das muralhas de
Jericó? O povo de Israel marchou em volta da
cidade durante sete dias, e então o Senhor fez
com que as muralhas cedessem. Deus permitiu
que os israelitas entrassem nessa terra e a con-
quistassem porque a história demonstra que
essa era uma terra muito corrupta e pecamino-
sa. O castigo divino veio através dos israelitas,
que não somente puniram (pelo Senhor) esses
povos corruptos, como também ganharam sua
própria terra.

48. Depois de conquistarem o território, os israeli-
tas quiseram escolher um rei. Saul foi escolhi-
do como o primeiro rei de Israel. Um homem
alto, guerreiro e bom líder, Saul todavia come-
çou a deixar os mandamentos de Deus de lado
e não mais consultava ao Senhor quanto a as-
suntos de governo e de guerra.

49. Antes de uma batalha (leia 1Sm 28.7,8), Saul,
em lugar de consultar o Senhor, resolveu pro-
curar uma “vidente” para falar com os espíritos
dos mortos.

50. Saul praticou o espiritismo. Procurou a médium
e falou aos espíritos sobre uma guerra que es-
tava para se realizar. A prática do espiritismo é
uma desobediência à vontade de Deus.

51. Deus advertira (leia Dt 18.10-12). A vontade cla-
ra de Deus proibia a comunicação com os espí-
ritos dos mortos. De fato, seria morto e apedre-
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jado qualquer um que procurasse falar com os
mortos. É contra a vontade de Deus praticar tais
coisas. De fato, não é preciso falar com os mor-
tos sobre coisas desta vida, quando temos o
privilégio de poder orar ao Senhor. O Senhor
deseja que oremos a Ele em vez de procurar fa-
lar com os mortos.

52. Deus pergunta (leia Is 8.19). Veja aqui duas
perguntas-chave que mostram que não há ne-
cessidade de procurar os espíritos (os mortos)
quando podemos consultar o Deus vivo e sua
Palavra. O exemplo de Saul, o primeiro rei de
Israel, demonstra a mesma coisa. Ele buscou o
espiritismo.

53. As conseqüências (leia 1Cr 10.13,14). Saul per-
deu a vida. Davi foi escolhido para ser o novo
rei.

54. Davi era um jovem pastor quando foi escolhido
como sucessor de Saul. De sua experiência como
pastor, Davi escreveu um dos trechos mais be-
los da Bíblia: o Salmo 23.

55. Depois de Saul e Davi, o terceiro rei de Israel foi
Salomão, o mais rico, poderoso e sábio de to-
dos os reis de Israel. Salomão buscou encon-
trar pessoalmente a felicidade e registrou sua
experiência no livro de Eclesiastes.

56. Depois concluiu: (leia Ec 12.13). Toda a Bíblia
ensina que a verdadeira felicidade se encontra
nisto.
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57. Este versículo faz parte de um dos cinco livros
de poesia do Velho Testamento, juntamente com
os livros de Jó, Salmos, Provérbios e Cantares.
São cinco livros poéticos contendo belíssimas
expressões e ensinamentos sábios.

58. Mas, infelizmente, a nação de Israel não temeu
a Deus. Praticou a idolatria. Virou as costas para
o Senhor Jeová e fez com suas próprias mãos
seus próprios deuses. Tal idolatria fora proibi-
da pelos Dez Mandamentos.

59. Israel era, na verdade, uma nação infiel (leia Ne
9.30,31).

60. Depois de anos e anos de paciência com Israel,
o Senhor deixou que outras nações a levassem
para o cativeiro. Vieram os exércitos estrangei-
ros para Israel, queimaram Jerusalém e leva-
ram o povo cativo.

61. O reino do norte, agora chamado de Israel, foi
levado para o cativeiro pelos exércitos da Assí-
ria no ano 721 a.C. O reino do sul, chamado
Judá, foi levado pelas tropas da Babilônia no
ano 587 a.C. A divisão dos reinos de Israel e
Judá havia ocorrido no ano 850 a.C. devido a
uma guerra civil.

62. Chegamos agora ao último grupo de homens
em nosso esboço: os Profetas. Estes homens
falaram da parte de Deus. Há 17 livros no Velho
Testamento chamados de “Profecia”, pois con-
têm a vida e a mensagem dos profetas de Deus.
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63. Estes profetas pregaram à nação escrava, con-
denando-a por ter pecado tanto que foi até cap-
turada pelos estrangeiros. Mas, encorajando-
a, pediam que se arrependessem de seus peca-
dos e que Deus a levaria de volta à terra da
Palestina, que lhes pertencia. O povo lembrou-
se de sua história, arrependeu-se de sua rebe-
lião contra o Senhor e estabeleceu de novo a
cidade de Jerusalém e a nação de Israel. Os pro-
fetas olharam do alto a cidade reconstruída de
Jerusalém e também falaram sobre futuro.

64. Os profetas predisseram que viria um Salvador,
um Reino e uma Nova Lei.

65. O Salvador (leia Is 9.6). 700 anos antes de Je-
sus, Isaías, um dos profetas, disse isso. Veja os
verbos no passado: “nasceu” e “foi dado”. Isto
é chamado de “futuro profético”. Quando a rea-
lização de um acontecimento era absolutamen-
te certa, os profetas falavam como se já tivesse
acontecido.

66. O Novo Reino (leia Dn 7.13,14). Daniel e outros
profetas predisseram que haveria um Novo Rei-
no.

67. A Nova Lei (leia Jr 31.31,32). Os profetas pre-
disseram a vinda de um Salvador, de um Novo
Reino e de uma Nova Lei. Nas próximas lições,
veremos o cumprimento dessas profecias.
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68. Vejamos agora um resumo de nosso esboço. Aca-
bamos de ver, nesta lição, como Deus preparou
o Eterno Propósito através de certas famílias e
através da nação israelita.

69. Lembre-se: o maior propósito da Bíblia é levar-
nos a Jesus.





1. Continuamos com nosso estudo sobre O Eterno
Propósito.

2. “Propósito”, como mostram as palavras subli-
nhadas em azul, quer dizer “desígnio”, “inten-
to”, “fim”, “objetivo”.

3. Como o arqueiro aponta a flecha para seu alvo,
nossas vidas também precisam de um alvo, um
propósito. E estamos falando de um propósito
muito diferente do propósito cotidiano, de sim-
plesmente levantar-se, ir ao trabalho, voltar
para casa e começar tudo de novo no dia se-
guinte. Estamos falando de um eterno propósi-
to. Qual é o seu plano para a eternidade?

4. A Bíblia diz (leia Ef 3.11). Este versículo agora
torna-se ainda mais importante devido às pa-
lavras “que ele realizou em Cristo Jesus”, pois
hoje veremos como Jesus estabeleceu ou cum-
priu o Eterno Propósito.

5. O Eterno Propósito apresenta-se em cinco par-
tes. (Leia as cinco partes na folha.) Como a fle-
cha indica, hoje veremos a parte de Jesus.

LIÇÃO 3 - A PARTE DE JESUS
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6. A parte da Bíblia é a de revelar o Eterno Propó-
sito; a de Deus é preparar o Eterno Propósito; e
a de Jesus é cumprir o Eterno Propósito.

7. A Bíblia revela, segundo este gráfico que esta-
mos seguindo, que Deus preparou o Eterno Pro-
pósito através de certos homens e através da
nação israelita. Na aula anterior, vimos alguns
pontos altos do Velho Testamento e vimos al-
guma coisa sobre os grandes personagens
(Adão, Noé, Abraão, Israel, Moisés, os juízes,
os reis e os profetas). Depois de um período de
400 anos entre o fim do Velho Testamento e o
início do Novo Testamento, um período duran-
te o qual Deus ficou esperando para enviar seu
Filho ao mundo, chegamos à parte de Jesus e
da Igreja no Eterno Propósito.

8. As partes de Jesus e da Igreja se encontram no
Novo Testamento. O Novo Testamento contém
27 livros: 4 de Biografia (a vida de Jesus); 1
livro de História (da igreja); 21 Epístolas ou
Cartas (enviadas a igrejas ou indivíduos); e 1
livro de Profecia (prediz a vitória de Jesus e da
igreja no fim do mundo).

9. Vamos começar agora com os primeiro quatro
livros: Mateus, Marcos, Lucas e João; e estudar
a vida de Jesus Cristo e como ele cumpriu o Eter-
no Propósito.

10. Quem é Jesus?
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11. A Bíblia diz (leia Jo 1.1-3,14 e Fp 2.6-8). Jesus é
Deus! O Deus que se tornou homem. O Criador
eterno que se fez criatura.

12. O universo imenso, cheio de estrelas e galáxi-
as, mostra o poder de Deus. O Criador de tudo
isto veio ao mundo em carne humana. Quem é
Jesus? A Bíblia responde que ele é Deus.

13. Jesus é a bênção através de Abraão (leia Gn
3.8,14).

14. Deus fez uma promessa a Abraão, dizendo: “Fa-
rei de você uma grande nação” e cumpriu esta
parte da promessa, formando a nação de Isra-
el. Foi nesta nação que nasceu Jesus, o qual
cumpriu a segunda parte da promessa feita a
Abraão, que dizia: “Todas as famílias da terra
serão abençoadas através de você”. Jesus cum-
pre essa promessa, pois nós todos somos aben-
çoados por ele.

15. Jesus era o cumprimento dos profetas (leia Is
9.6 e Lc 24.44). Lembre-se da profecia da vinda
de “um filho”, uma profecia proferida 700 anos
antes de Jesus nascer. Jesus cumpriu tudo que
foi predito a respeito do Messias no Velho Tes-
tamento.

16. Os profetas proferiram centenas de profecias
sobre o Messias, e todas elas foram cumpridas
em Jesus.
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17. Cumpridas em Jesus. (Veja a lista que mostra
onde estão escritas as profecias, o evento pre-
dito e onde foi cumprido. Cada professor pode
determinar por si mesmo o tempo que desejar
para mostrar esta figura.)

18. (Leia esta figura e a fonte de informação.) Nós
acreditamos que Jesus é o Messias predito no
Velho Testamento, pois só Jesus cumpriu tudo
o que foi escrito a respeito do Messias.

19. Jesus é também o Salvador do mundo (leia Lc
19.10 e 1Jo 4.14).

20. Jesus é o Salvador do mundo, como um bom
pastor busca a ovelha perdida.

21. O que fez Jesus? Agora que sabemos quem é
Jesus, perguntamos sobre aquilo que ele fez.

22. Jesus viveu uma vida perfeita. De seu nasci-
mento na manjedoura até sua morte na cruz e
ser coroado como Rei dos Reis, Jesus foi perfei-
to.

23. Seus pais, nesta terra, eram José e Maria. Jesus
viveu com eles na cidade de Nazaré, ajudando
seu pai no trabalho de marceneiro.
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24. Jesus era obediente a seus pais terrestres e a
seu Pai Celestial (leia Lc 2.51,52). O Novo Tes-
tamento não fala muito sobre a infância de Je-
sus porque ele veio com o propósito de oferecer
sua vida pelo ser humano. Assim sendo, quase
tudo no Novo Testamento fala sobre sua vida
adulta (o cumprimento de sua missão).

25. Jesus era justo (leia Mt 3.13-17).

26. Aos 30 anos de idade, Jesus foi batizado por
João Batista no Rio Jordão. Ao ser batizado, Je-
sus mostrou que cumpriu a vontade de seu Pai
Celestial. Depois de seu batismo, a voz divina
do Pai anunciou a todos que Jesus era seu Fi-
lho. Deste ponto em diante, começa o ministé-
rio público de Jesus.

27. Jesus era perfeito (leia Hb 4.14-16). A impor-
tância de Jesus ter sido Deus e homem é esta:
como homem, Jesus sabe e sente as nossas ten-
tações; e, sendo Deus, Jesus pode nos ajudar,
pois ele é como um sacerdote que compreende e
ajuda completamente. Jesus nos dá socorro na
hora da nossa tentação.

28. Alguns inimigos admitiram. Assim falou Pila-
tos (leia Jo 19.14). Assim admitiu Judas (leia
Mt 27.4). Assim confessou um centurião roma-
no que ajudou a crucificá-lo (leia Mt 27.54).

29. Um amigo observou (leia 1Pe 2.21-23). Simão
Pedro esteve com Jesus durante três anos, sem-
pre ao seu lado. Depois, escreveu este versículo
sobre o que observou. Jesus era perfeito.
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30. Tão perfeito que (leia Jo 14.9; Cl 1.15 e Hb 1.3).
Jesus é Deus; sendo assim, quando olhamos
para Jesus, estamos vendo Deus. Jesus é a “ima-
gem do Deus invisível”. Lembra-se da expres-
são “à imagem de Deus”?

31. Jesus veio para mostrar-nos a imagem de Deus.
Quando vemos Jesus, vemos Deus e vemos o
tipo de pessoa que Deus quer que todo ser hu-
mano seja.

32. A Bíblia fala (leia 2Co 4.4,6; 3.18). Estes versí-
culos ensinam que eu mesmo não posso me
transformar. Mas posso ser transformado na
imagem de Deus, olhando para Jesus. Se eu acei-
tar Jesus como meu Salvador, como meu exem-
plo e padrão de vida, ele me ajudará e me dará
forças para melhorar.

33. Seu maior propósito na vida (leia Cl 3.9,10). Veja
que o versículo 10 diz que o novo homem “está
sendo renovado em conhecimento, à imagem do
seu Criador”. Alguém faz isto comigo e, desde
que o verbo “ser” está no presente, então o pro-
cesso é contínuo. Durante toda minha vida, Je-
sus está me refazendo com seu poder. Que mais
fez Jesus?

34. Jesus demonstrou poder divino. Ele mostrou seu
poder sobrenatural, pois sendo Criador do ho-
mem e do mundo, tinha pleno poder para fazer
milagres.

35. Jesus demonstrou seu poder divino curando to-
dos os tipos de males físicos — e fez isso num
instante: Jesus curava com um só toque.
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36. Jesus demonstrou poder divino sobre a própria
natureza, acalmando a tempestade.

37. E Jesus demonstrou poder sobre a morte. Láza-
ro foi ressuscitado quando Jesus o chamou para
fora do túmulo.

38. O propósito dos milagres de Jesus era este (leia
Jo 20.30,31). Nem tudo que Jesus fez nos seus
33 anos na terra poderiam ser registrados. Foi
um número muito grande de feitos e maravi-
lhas. Todavia, o que foi escrito é suficiente para
produzir a fé que nos dá a vida eterna. O que
mais fez Jesus?

39. Jesus ensinou lições práticas. Jesus ensinou
sobre Deus, sobre os outros, e sobre nós mes-
mos. Os seus ensinos tocam em centenas de
assuntos práticos da vida.

40. Jesus ensinou (leia Mt 7.28,29; Jo 7.46; 12.49).
Ele era um professor enviado de Deus.

41. ... Lições práticas (leia Jo 10.10; At 26.25 e Jo
7.37).
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42. Jesus ensinou lições tão práticas que, se ele vi-
esse e se assentasse hoje numa das grandes pra-
ças de qualquer cidade brasileira, seus ensina-
mentos fariam tanto sentido quanto no primei-
ro século. Jesus teria uma palavra prática para
todos.

43. Jesus revelou a vida futura. O que há depois
desta vida, além da morte? O que acontece ou o
que nos espera depois do pôr do sol desta vida?
São estas as perguntas que mais interessam ao
ser humano. Jesus revelou a vida futura.

44. Jesus (leia 2Tm 1.10 e Hb 2.15). Antes de Jesus,
os homens procuravam adivinhar e pergunta-
vam muito a respeito da vida além da morte.
Jesus esclareceu esse assunto.

45. Com absoluta confiança e conhecimento, Jesus
aponta o ser humano para o futuro eterno, para
a imortalidade, para o Além.

46. O fato da morte é uma grande realidade da vida.
Todos e cada um de nós tem um encontro mar-
cado com a morte.

47. A Bíblia diz (leia Hb 9.27; Tg 2.26; Ec 12.7 e Mt
10.28). Estes versículos bíblicos são chaves para
podermos entender a morte. Veja: (1) Nós mor-
remos uma só vez, apenas uma vida para cada
um; (2) A morte é uma separação — o corpo e a
alma se separam; (3) O corpo volta ao pó, mas
o espírito volta para Deus, para a eternidade;
(4) A alma não pode ser morta — esta é a parte
do ser humano que vive eternamente.

VIRE O DISPLAY PARA VISUALIZAR A PRÓXIMA
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48. Jesus revelou (leia Jo 5.28,29 e 1Co 15.52).

49. Jesus revelou muito sobre o Além quando con-
tou esta história em Lc 16.19-23.

50. Jesus revelou (leia Lc 16.24-26).

51. Este gráfico nos ajudará a entender o significa-
do do Além. Veja que, na morte, os salvos e os
perdidos se separam. No momento de sua mor-
te, você já sabe seu destino eterno. Os salvos
vão para o “Céu” e os perdidos para o “Infer-
no”. (Leia a descrição de “Céu” e “Inferno”.) Há
um grande abismo que separa os dois. A se-
gunda vinda de Jesus será o momento da res-
surreição, quando as almas receberão um novo
corpo espiritual. O juízo final é diferente para
os salvos e para os perdidos. Os perdidos fica-
rão sabendo por que estão perdidos. Os salvos
ouvirão louvores de Jesus. Ele tornará conheci-
do tudo perante todos. Os salvos continuarão
no Céu e os perdidos continuarão no Inferno.
(Leia as descrições dos dois lugares.)

52. Jesus planejou a igreja (o reino). Veremos que
Jesus planejou e estabeleceu sua igreja, a qual
é o Reino dos Céus aqui na terra.



48 O ETERNO PROPÓSITO

53. Jesus escolheu doze homens (os doze apósto-
los) para ajudá-lo a planejar e estabelecer a igre-
ja.

54. Jesus disse aos apóstolos (leia Mc 1.15; 9.1).
Note que alguns dos apóstolos estariam vivos
quando chegasse o reino dos céus. De fato, to-
dos menos Judas estavam vivos quando veio.

55. Pouco antes de sua morte (leia Mt 16.15-19).
Concluímos destes versículos que Jesus edifi-
caria sua igreja, a qual ele identificou como sen-
do o Reino dos Céus.

56. Jesus viveu uma vida perfeita.  Jesus demons-
trou poder divino. Jesus ensinou lições práti-
cas. Jesus revelou a vida futura. E Jesus plane-
jou a igreja. Mas Jesus foi rejeitado pelos seres
humanos...

57. Os homens, em sua maioria, rejeitaram Jesus.
Havia um grupo, como o dos apóstolos, que não
o rejeitou, mas muitos dos líderes religiosos
queriam sua morte. A morte de Jesus foi plane-
jada deliberadamente. O plano era pagar um de
seus seguidores para traí-lo e assim prendê-lo.
As autoridades tinham medo de prender Jesus
durante o dia perante o público, pois o povo
gostava dele.

58. Judas encontrou uma boa ocasião na noite em
que Jesus estava orando no jardim do Getsê-
mani. Judas levou as autoridades e os solda-
dos até lá; chegando, beijou Jesus no rosto para
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identificá-lo. Judas recebeu trinta moedas de
prata pela traição.

59. Jesus deixou o palácio de Pilatos para a cruz.

60. Alí, entre dois ladrões, foi crucificado.

61. A morte por crucificação (leia a figura).

62. Por que Jesus morreu? Eis a pergunta-chave em
nosso estudo sobre Jesus.

63. Jesus morreu para oferecer o único sacrifício
pelo pecador. Se analisarmos esta resposta, ve-
remos que a morte de Jesus é uma oferta. Ele se
oferece no lugar do pecador. E Jesus é o único
sacrifício. Não há outros que possam nos aju-
dar.

64. A Bíblia diz (leia Hb 10.12). Vamos examinar
mais de perto essa resposta.
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65. A lei de Deus condena o pecador à morte. “A
alma que pecar, essa morrerá”, diz Ez 18.20. A
Bíblia revela que Deus é um Deus justo. Ele
odeia o pecado, mas ama o pecador. Deus preci-
sa punir o pecado. Desde que todos nós come-
temos pecado, todos nós somos condenados
pela lei de Deus.

66. Alguém tem de pagar — ou você ou um substi-
tuto. Você pode pagar sua própria dívida, mas
irá para o inferno; ou você pode aceitar um subs-
tituto.

67. Eis o nosso substituto. Eis o nosso sacrifício.
Eis a nossa ovelha, o nosso cordeiro. O sangue
de Jesus, oferecido na cruz, serve para pagar o
preço de nosso pecado.

68. Jesus pagou por você (leia Is 53.5,6 e Mc 15.34).
Na hora de sua morte, Jesus sentiu o peso e o
sofrimento de todos os pecados de todos os se-
res humanos de todos os tempos. Era um fardo
tão pesado, que ele clamou como se estivesse
totalmente abandonado. Jesus é...

69. Nosso substituto (leia 2Co 5.21 e Gl 3.13). Je-
sus não era um pecador, mas Deus fez dele “pe-
cado”, no sentido de receber todo o castigo e
penalidade em nosso lugar.

70. Morreu por você (leia Rm 5.7,8).

71. O texto de ouro da Bíblia é este (leia Jo 3.16,17).
Esta frase, “tanto amou”, é a forma mais forte
de linguagem humana. Deus ama tanto!
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72. A Bíblia diz (leia 1Tm 2.3-6).

73. E depois da morte de Jesus? O que aconteceu
depois de sua crucificação? Ele foi sepultado no
túmulo novo de José de Arimatéia.

74. Os judeus foram a Pilatos e... (leia Mt 27.63-
66).

75. A Ressurreição! (Leia Mt 28.1-6.)

76. Jesus saiu do túmulo, vencendo a morte. A res-
surreição de Jesus Cristo é a grande doutrina e
a grande esperança do cristianismo.

77. Jesus (leia 1Co 15.4-7 e At 1.3). Durante 40 dias
depois de sua ressurreição, Jesus ficou entre os
homens e foi visto pessoalmente por centenas
de pessoas. Por isso, Jesus apresentou-se vivo a
muitos: para remover dúvidas e criar fé.

78. Uma esperança viva (leia 1Pe 1.3,4).
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79. Finalmente, depois de 40 dias com os homens,
após sua ressurreição, Jesus reuniu-se com os
apóstolos pela última vez e lhes deu o que cha-
mamos de...

80. ... A Grande Comissão (leia M 28.18-20; Mc
16.15,16 e Lc 24.47). Veja que estes versículos
contêm as últimas palavras para nós sobre a
salvação.

81. Jesus subiu aos céus à vista dos apóstolos.

82. Ascenção e Exaltação (leia At 1.9; 1Pe 3.22 e Fp
2.9-11).

83. O Salvador vive e voltará (leia Hb 7.25; 9.28).
Ele agora vive para interceder por nós e para
nos salvar. Ele aguarda o dia ou a noite em que
voltará. A Bíblia diz, em mais de 300 lugares,
que Jesus aparecerá uma segunda vez.

84. Sim, Jesus voltará (leia Jo 14.3).

85. Para que voltará? (Leia Jo 5.28; 2Pe 3.10.)
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86. Como voltará? (Leia 1Ts 4.16 e Mt 24.27,29,30.)

87. Quando voltará? (Leia Mt 24.36-39,42.)

88. Importante! (Leia 2Pe 3.8,9.) Deus demora a fim
de nos dar tempo para o arrependimento; mas
ele não demorará para sempre. A volta de Jesus
Cristo está sempre iminente, sempre perto; é
possível a qualquer dia ou noite.

89. Jesus convida a todos: “Vinde a mim todos os
que estais cansados e sobrecarregados, e eu lhes
darei descanso...”. Jesus cumpriu o Eterno Pro-
pósito.
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1. Voltamos a estudar O Eterno Propósito.

2. “Propósito”, como mostram as palavras subli-
nhadas em azul, significa “desígnio”, “inten-
to”, “fim”, “objetivo”.

3. Da mesma forma que este arqueiro aponta a
flecha para um alvo, assim nossas vidas (a sua
e a minha) precisam de um alvo, uma direção,
um propósito. Precisamos de um propósito eter-
no que nos guiará nesta vida e nos dará espe-
rança para a vida futura.

4. A Bíblia diz (leia Ef 3.11).

5. O Eterno Propósito contém cinco partes (leia a
figura). Hoje, conforme a flechinha indica, ve-
remos a parte da Igreja no Eterno Propósito.
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6. A parte da Bíblia é a de revelar o Eterno Propó-
sito. A parte de Deus foi a de preparar o Eterno
Propósito. A parte de Jesus foi a de cumprir o
Eterno Propósito. E a parte da Igreja é declarar
o Eterno Propósito.

7. Declarar! (Leia Ef 3.10,11.) Acrescentamos aqui
o versículo anterior de nosso texto principal e
vemos que a igreja declara a sabedoria de Deus,
segundo o Eterno Propósito em Cristo em Jesus.
Veja também como estes dois versos mostram a
relação entre a igreja, Deus e Jesus no Eterno
Propósito.

8. Este esboço diz que a Bíblia revelou, Deus pre-
parou, Jesus cumpriu e agora a igreja declara o
Eterno Propósito.

9. O Novo Testamento conta como a igreja mani-
festa o Eterno Propósito. Os primeiros quatro
livros do Novo Testamento são de Biografia, ou
seja, a vida de Jesus.

10. O livro de Atos relata o começo da igreja, con-
tando os atos dos apóstolos de Jesus.

11. Os livros chamados de Epístolas são cartas ins-
piradas pelo Espírito Santo e contam ainda mais
sobre a igreja.
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12. O Apocalipse revela a futura vitória da igreja no
fim do mundo.

13. A igreja declara o Eterno Propósito de Deus por
meio de... (leia a figura). Como a flecha está
indicando, vamos agora ver como a igreja de-
clara o Eterno Propósito através de seu começo
divino.

14. Jesus iniciou seu ministério na terra para cum-
prir o Eterno Propósito. Para isso, escolheu doze
homens para ajudá-lo (os apóstolos).

15. Jesus disse aos apóstolos (leia Mc 1.15; 9.1). Je-
sus começou a falar, pregar e explicar sobre o rei-
no de Deus ou ou reino dos céus. “Está próximo”,
dizia ele aos apóstolos. Dizia também que o reino
viria durante a vida de alguns de seus ouvintes.

16. Pouco antes de sua morte (leia Mt 16.15-19). A
igreja seria estabelecida com base nesta confis-
são: Jesus é o Cristo, o Filho de Deus.

17. Jesus ordenou aos apóstolos que esperassem
na cidade de Jerusalém, onde receberiam o ba-
tismo do Espírito Santo e onde começariam a
pregar a todas as nações em seu nome (leia Lc
24.47-49; At 1.5,8).

18. Jesus cumpriu seu ministério na terra e foi le-
vado aos céus. Suas últimas palavras nessa
ocasião (a ascenção) foram dirigidas aos após-
tolos, instruindo-os para que esperassem em
Jerusalém.
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19. O batismo do Espírito Santo (leia At 2.1-6).

20. O batismo do Espírito Santo veio sobre todos
os apóstolos e lhes deu o poder de falar em
línguas estrangeiras, preparando-os assim
para pregar em todas as nações.

21. Pedro levantou-se naquele dia de Pentecostes,
perante um público de judeus que comparece-
ram à festa, vindos de 16 nações diferentes, e
pregou o primeiro sermão sobre Jesus: pregou
sobre como Deus preparou o Eterno Propósito
e como Jesus cumpriu o Eterno Propósito. Pe-
dro pregou que Jesus era...

22. ... o Rei dos Reis! (Leia At 2.32,33,36.)

23. E seus súditos! (Leia At 2.37,38,41,47.) Nes-
tes versos importantes, podemos ver que a pre-
gação predita por Jesus, começando em Jeru-
salém, levou estes ouvintes a perguntarem:
“Que devemos fazer?”. Três mil pessoas acei-
taram a palavra naquele dia. Nos dias seguin-
tes, muitos outros foram salvos também.

24. Assim o reino (a igreja) chegou. Com Jesus as-
sentado no seu trono, o Espírito Santo desceu
sobre os apóstolos em Jerusalém com poder, e
três mil pessoas foram acrescentadas à igreja
no primeiro dia.
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25. A igreja começou em Jerusalém e cresceu, es-
palhando-se por todas as partes do mundo.
Igrejas foram estabelecidas em Antioquia, Ga-
lácia, Colossos, Éfeso, Filipos, Tessalônica,
Roma e muitas outras cidades.

26. Agora veremos como a igreja declara o Eterno
Propósito de Deus através do Novo Testamento.

27. A Bíblia diz (leia Hb 1.1,2 e Jo 17.8). Primeira-
mente, o Pai enviou o Filho e Jesus falou, ensi-
nou e revelou a vontade do Pai.

28. Jesus prometeu aos apóstolos (leia Jo 14.26;
16.13). Embora Jesus tivesse de partir, prome-
teu que enviaria no seu lugar o Espírito Santo
para guiar os apóstolos a toda verdade, fazen-
do com que se lembrassem de tudo que lhes
ensinou.

29. E foi assim que nos chegou o Novo Testamen-
to. Deus enviou Jesus para revelar a vontade
do Pai. Depois de Jesus voltar ao Pai, enviou o
Espírito Santo a fim de guiar os apóstolos a
escreverem o Novo Testamento para a igreja.

30. O Novo Testamento nos guia hoje em dia. Ele é
o testamento de Jesus Cristo.

31. Vejamos em seguida como a igreja declara o
Eterno Propósito de Deus através do seu ver-
dadeiro significado.
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32. O Povo de Deus! (Leia 1Pe 2.5,9.)

33. A igreja é chamada para fora do pecado (leia Cl
1.13 e 1Co 6.9-11). Somos chamados para fora
do pecado para a salvação...

34. ... comprada por Cristo (leia At 20.28; Ap 1.5;
5.9,10). Veja nestes versículos que o sangue de
Jesus compra a sua igreja, pois a igreja é compos-
ta de pessoas perdoadas pelo sangue de Cristo.

35. Quando Jesus morreu na cruz, tornou possível
a salvação; o sangue que derramou naquela
morte serviu para salvar o ser humano do pe-
cado, para a trazer a humanidade para a sua
igreja, pois a igreja é...

36. O Verdadeiro Significado da Igreja (leia a figura).

37. Em glória a Deus! (Leia Ef 3.10,11,21.)

38. A igreja declara o Eterno Propósito através das
bênçãos recebidas.
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39. Bênçãos recebidas! (Leia Ef 1.3 e Fp 4.19.)

40. Recipientes do Espírito Santo (leia 1Co 6.19;
Rm 8.26 e Ef 3.16). O Espírito Santo habita no
cristão — não num sentido misterioso, mas pela
fé. Sabemos que está conosco, ajudando-nos a
vencer as fraquezas e fortalecendo o homem
interior. Sozinhos, jamais poderíamos viver a
vida cristã. O Espírito Santo é a promessa espe-
cial de Jesus, o dom especial de Jesus para to-
dos os seus seguidores.

41. Filhos de Deus! (Leia Gl 4.4,5 e 1Jo 3.1.)

42. Irmãos uns dos outros! (Leia Rm 12.10; Cl 3.13;
Gl 6.2 e 1Ts 4.18.)

43. Herdeiros da vida eterna! (Leia Rm 8.17 e 1Pe
1.4.)

44. E agora vejamos como a igreja declara o Eterno
Propósito através do serviço prestado.
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45. Serviço prestado! (Leia Dn 7.14 e Hb 12.28.)
Daniel predisse que, no reino dos céus, homens
de todas as nações serviriam ao Senhor; o livro
de Hebreus, no Novo Testamento, nos ensina
que é no reino que servimos a Deus.

46. Desde o primero século, os cristãos prestam ser-
viço ao Senhor, trabalhando e rendendo culto.

47. Reunião no domingo (leia Mt 28.1,5,6; At 20.7
e Hb 10.25). Estes versículos juntos nos mos-
tram que a igreja do Novo Testamento se reu-
nia no primeiro dia da semana, e que este era o
costume da igreja. O domingo era o novo dia de
culto público — não mais o sábado.

48. A Ceia foi estabelecida pelo próprio Jesus.

49. A Ceia (leia 1Co 11.23-26). Ainda hoje, os cris-
tãos se reúnem com o fim de participar da Ceia.
O pão representa o corpo de Cristo e o cálice
relembra seu sangue. A Ceia é feita em memó-
ria de Jesus, um momento em que nos lembra-
mos de sua morte e também regozijamos que
um dia ele voltará.

50. As orações (leia 1Tm 2.1,5,8).
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51. Os hinos (leia Ef 5.19).

52. A pregação também faz parte do culto (leia 2Tm
4.2).

53. A oferta (leia 2Co 9.7; 8.1,2,5).

54. A igreja declara o Eterno Propósito fazendo tudo
pelo nome de Jesus. Jesus é...

55. ... o nome supremo! (Leia Fp 2.9-11.)

56. Em todo o universo, não há outro nome como o
de Jesus; perante ele, toda criatura dobrará os
joelhos em adoração, pois Jesus criou os céus e
a terra e seu nome permeia todo o universo.

57. A igreja na eternidade! (leia 2Tm 4.18 e Ef 3.21).
Podemos ser membros da igreja aqui e agora,
nesta vida, e também pertencer eternamente nos
céus com Jesus.
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58. Jesus nos convida (Mt 11.28,29).
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LIÇÃO 5 - A MINHA PARTE

1. O Eterno Propósito é o título de nosso estudo
sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre Jesus e sobre
a igreja.

2. “Propósito”, como mostram as palavras subli-
nhadas em azul, significa “desígnio”, “intento”,
“objetivo”.

3. Da mesma forma que este arqueiro aponta a
flecha para um alvo, nossas vidas também pre-
cisam de direção, de um alvo, um propósito, no
sentido que vai muito além da simples “exis-
tência”. Procuramos um propósito eterno.

4. A Bíblia diz (leia Ef 3.11).

5. O Eterno Propósito tem cinco partes (leia a fi-
gura). E chegamos à última: “A Minha Parte”.̀
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6. Já vimos que a parte da Bíblia é de revelar; a
parte de Deus é preparar; a parte de Jesus é cum-
prir; e a parte da igreja é declarar o Eterno Pro-
pósito.

7. Este esboço mostra que a Bíblia revela, que Deus
preparou, que Jesus cumpriu e que a igreja de-
clara o Eterno Propósito.

8. E a minha parte?

9. Aceitar o Eterno Propósito revelado na Bíblia,
preparado por Deus, cumprido em Cristo e ma-
nifestado pela igreja!

10. Mas, por que aceitar? Por que eu devo aceitar?

11. O pecado mancha o propósito eterno de nossas
vidas. Há um propósito, um desígnio, um in-
tento, um fim, um objetivo para nossas vidas,
mas o pecado estraga tudo.

12. Erramos nosso alvo. Você sabia que a palavra
“pecado” significa literalmente “errar o alvo”?
Todos nós precisamos de um alvo, de uma dire-
ção, mas o pecado nos faz cair e nos desvia.
Sim, o pecado faz com que erremos no propósi-
to eterno de Deus para conosco.
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13. Mas, quem peca?

14. Todo o mundo (leia 1Jo 5.19 e Rm 3.19,22,23).
Com quanta clareza a Bíblia quase nos choca
com essa afirmação: “Todo o mundo peca”.

15. E eu! (Leia Ec 7.20; 1Jo 1.8,10 e Lc 18.13). Com
igual clareza, a Bíblia diz que peco e que não
adianta negar isso ou pensar de outra forma.
Todo o mundo (e eu!) comete pecado.

16. Nós pecamos por “atos” (leia Gl 5.19-21 e 1Co
6.9,10). Se (ou quando) eu cometo um ou mais
desses atos pecaminosos, estou pecando.

17. Nós pecamos por “palavras” (leia Ef 4.25,31; Cl
3.8 e Mt 12.36,37). Se (ou quando) falo assim,
estou pecando contra a vontade de Deus.

18. Nós pecamos por “pensamentos” (leia Mc 7.21-
23 e 1Sm 16.7). Se (ou quando) tenho pensa-
mentos pecaminosos, estou pecando. Só pen-
sar em maldade já é considerado um pecado
diante de Deus. Nós pecamos por atos, por pa-
lavras e por pensamentos.

19. E nós pecamos por não fazer nada (leia Tg 4.17)!
Pecar é fazer o mal; e pecado também é não
fazer o bem, quando se sabe que esse é o nosso
dever.
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20. Pecar é fazer o mal ou não fazer o bem!

21. Qual destas mãos está limpa? Observe que não
perguntamos qual está mais suja. Qual está lim-
pa? Uma das mãos está menos suja que a ou-
tra, mas nenhuma está limpa. O mesmo acon-
tece conosco. Talvez o seu pecado não seja tão
ruim quanto o pecado alheio, mas o fato é que
todos nós pecamos segundo a lei de Deus.

22. E nós somos culpados! (Leia Tg 1.13-15.) É mui-
to comum ouvir frases como: “Bem, eu sou as-
sim mesmo e não adianta tentar ser diferente”,
ou “Fui criado assim e a culpa não é minha”, ou
“Meus pais me fizeram como sou”, ou ainda
“Todo mundo faz isso e eu não sou diferente”.
Não se engane. Você e só você é responsável pe-
rante Deus. É verdade que nossos pais, nossos
amigos e nossa sociedade têm influência sobre
nós, mas a Bíblia ensina que nós mesmos somos
responsáveis por nosso próprio pecado e que esse
pecado começa dentro de nosso coração.

23. A penalidade do pecado é a morte em três senti-
dos: (1) morte espiritual ou separação de Deus
pela culpa e pelo pecado; (2) morte física ou
separação do corpo e da alma; e (3) morte eter-
na ou separação eterna de Deus — o indivíduo
fica perdido para sempre no inferno. A morte é
a separação e a penalidade do pecado é a morte
nesses três sentidos.

24. Você está morto espiritualmente (leia Is 59.2;
Ef 2.1; 4.17,18). Você está morto espiritualmente
no sentido que seus pecados separam você de
seu Senhor e Criador.
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25. Você está morrendo fisicamente! (Leia Hb 9.27
e Rm 5.12.) Todos nós estamos, aos poucos, de-
caindo fisicamente. A velhice e a morte nos es-
peram em conseqüência do pecado. O mundo
todo está morrendo.

26. Você morrerá eternamente! (Leia Ap 21.8; Mc
9.43,44 e 2Ts 1.9.) Infelizmente, a Bíblia ensi-
na que há um inferno. O próprio Jesus Cristo,
que jamais mentiu ao ser humano, e nem exa-
gerou, avisou-nos sobre o inferno e que os que
para lá vão, estarão separados de Deus para
sempre.

27. O inferno faz parte do “além” sobre o qual Jesus
falou muito e que pode ser explicado com esta
figura.

28. A lei de Deus condena o pecador à morte: morte
espiritual, morte física e morte eterna.

29. Alguém tem de pagar — ou você ou um substi-
tuto. Você tem de pagar sua dívida por causa do
pecado ou pode arranjar um substituto, um fia-
dor.

30. Você não pode salvar-se a si mesmo! (Leia Sl
49.7; Tt 3.5 e Ef 2.8,9.) Você jamais poderia
pagar uma quantia suficiente ou fazer tantas
boas obras que pudessem salvá-lo.
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31. Mas Deus pode e quer salvá-lo! (Leia Sf 3.17;
1Tm 2.3,4 e Jo 3.16,17.)

32. O poder e o amor de Deus para nos salvar po-
dem ser vistos para sempre nesta cena inesque-
cível. Jesus morreu por nós, pagou a dívida por
nós, ofereceu-se a si mesmo em nosso lugar.

33. Jesus morreu para oferecer o único sacrifício
aceitável pelo pecador.

34. A Bíblia diz (leia Hb 10.12 e 1Pe 1.18,19).

35. Jesus quer salvar e transformar você (leia 2Co
5.15,17; 3.18 e Gl 2.20). Jesus primeiro nos sal-
va do pecado e então começa a nos transfor-
mar, tornando-nos mais e mais como ele. Nós
não temos o poder de nos transformar sozinhos.
Se aceitarmos Jesus, ele mesmo nos transfor-
mará.

36. Como aceitar? Como podemos aceitar o Eterno
Propósito?
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37. Aceitamos o Eterno Propósito aproximando-nos
de Jesus, que disse (leia os versos na figura).

38. Entregue-se a Jesus (leia Jo 1.12 e Hb 5.8,9).
Aceitamos o Eterno Propósito de Deus entre-
gando-nos a Jesus Cristo, o Autor da salvação
eterna.

39. A Grande Comissão (leia Mc 16.15,16; Lc 24.47
e Mt 28.19,20).

40. Há um livro no Novo Testamento (Atos) que
descreve muito bem como pessoas de todas as
nações seguiram Jesus para serem salvas. Ve-
jamos agora algumas dessas histórias verda-
deiras do livro de Atos para compreendermos
melhor como aceitar o Eterno Propósito.

41. Em Atos, capítulo 2, o apóstolo Pedro pregou o
primeiro sermão cristão a uma multidão judai-
ca. Pedro explicou a essa multidão (a mesma
que havia participado, dias antes, da crucifica-
ção de Jesus) como Deus preparou o Eterno Pro-
pósito e como Jesus o cumpriu. Leiamos agora
diretamente da Bíblia sobre...

42. ... uma multidão judaica (leia At 2.37,38,41).
Veja que esses judeus creram em Jesus, pergun-
taram sobre o que deviam fazer, arrependeram-
se de seus pecados e foram batizados. Cerca de
três mil pessoas aceitaram a mensagem.
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43. Também no livro de Atos temos a história de
um ministro africano voltando para sua casa
de carro, lendo as Escrituras. Um pregador cha-
mado Filipe aproxima-se do carro e pergunta
se pode ajudar a interpretar as Escrituras. Par-
tindo dali, Filipe explica ao ministro africano
sobre o Eterno Propósito.

44. Um ministro africano (leia At 8.35-39). Obser-
vamos, nesta história, que Filipe anunciou a Je-
sus e o africano o aceitou.

45. Um soldado romano (leia At 10.1,2). Cornélio
era um homem bom e religioso...

46. ... mas perdido! (Leia At 10.3-5; 11.14.) Veja
que homem bom. Cornélio era religioso, orava
muito, ajudava aos pobres. Era um homem pie-
doso, mas ainda estava perdido, pois todos os
seres humanos, mesmo os bons, cometem pe-
cados e precisam de Jesus para a salvação. Ve-
jamos também que somente por intermédio da
palavra pregada o homem conhece a salvação.

47. Simão Pedro foi à casa do soldado romano, o
bom homem Cornélio e pregou sobre Jesus. Lem-
bre-se da mensagem que o anjo dissera a Cor-
nélio: que Pedro diria uma mensagem pela qual
ele seria salvo. Eis...

48. ... a mensagem (leia At 10.34,36,43,48; 11.18).
A importância desta história é vista neste últi-
mo versículo: Cornélio e sua casa eram gentios
(não-judeus) e sua conversão a Jesus significa-
va que o evangelho e a igreja eram tanto para
os judeus como para os não-judeus.
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49. Mais uma vez, no livro de Atos, temos um caso
famoso de conversão: um carcereiro grego (que
está ajoelhado peranto o apóstolo Paulo e Si-
las, dois pregadores cristãos). Paulo e Silas es-
tavam presos na Grécia quando houve um ter-
remoto que abalou o cárcere e assustou o car-
cereiro a tal ponto que ele correu, pedindo aos
pregadores para ser salvo.

50. Um carcereiro grego (leia At 16.30-34). Todos
os casos de conversão no livro de Atos termi-
nam com grande expressão de alegria quando
um pecador se entrega a Jesus.

51. Nota: judeus, africanos, romanos, gregos... o
mundo todo pode entregar-se a Jesus da mes-
ma maneira.

52. A Bíblia diz (leia Rm 6.3-6).

53. Vejamos agora a conversão do grande apóstolo
Paulo, que antes de ser apóstolo era um perse-
guidor implacável dos cristãos. Certo dia, via-
jando pela estrada de Damasco, uma luz bri-
lhante cegou-o a ponto de fazê-lo cair por ter-
ra. Todavia, pôde ver Jesus, a quem ele perse-
guia. Paulo reconheceu o seu erro. Vamos ler a
respeito da...

54. ... conversão de Paulo (leia At 22.10-14,16). Esta
história é de grande importância para nós, pois
nos mostra claramente como Paulo foi salvo e
serve como um exemplo perfeito para nossa
própria salvação. Paulo não foi salvo do peca-
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do por ter visto Jesus, mas precisou seguir as
instruções de Jesus: ir à cidade e lá ser instruí-
do como ser salvo. Novamente um pregador
trouxe a palavra de salvação, o evangelho.

55. O Filho Pródigo ilustra perfeitamente o signifi-
cado da salvação, pois este filho sentiu-se tris-
te porque havia pecado contra seu pai. O filho
então teve uma mudança de vontade, de opi-
nião, de atitude (leia Lc 15.10-14).

56. O Filho Pródigo (leia Lc 15.15-19).

57. Leia Lc 15.20-24. (O professor pode explicar a
história, se achar necessário.)

58. O filho pródigo passou por uma mudança de
atitude, de disposição, que conduz a uma mu-
dança de vida. Isso ilustra o verdadeiro sentido
de arrependimento e salvação.

59. Quando aceitar? Já perguntamos nesta lição:
“Qual é a minha parte no Eterno Propósito?”. A
resposta é “Aceitar”. Por que aceitar? Porque so-
mos pecadores e precisamos de salvação. Como
aceitar? Entregando-se a Jesus. Agora chegamos
à última pergunta: “Quando aceitar?”.

60. Enquanto você tem a oportunidade! (Leia Tg
4.13,14 e Mt 24.27,44.). Há duas grandes ra-
zões para você aceitar o Eterno Propósito en-
quanto tem oportunidade: (1) a pequena dura-
ção de sua própria vida, pois você está morren-
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do; (2) a segunda vinda de Jesus, ou seja, o fim
do mundo. Você precisa aceitar enquanto tem a
oportunidade.

61. Sim, o tempo de nossas vidas e o tempo do
mundo está acabando. Não viveremos para sem-
pre nesta terra. O tempo passa. Quando aceitar
o Eterno Propósito? Agora, enquanto temos a
oportunidade.

62. Agora! (Leia 2Co 6.2 e Is 55.6.) (Aqui o profes-
sor pode fazer qualquer apelo, convite ou con-
clusão que achar necessário e conveniente para
sua aula.)

63. Jesus está nos convidando — a você e a mim —
a aceitar o Eterno Propósito. Qual é a sua res-
posta?
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