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LIÇÃO 1 - VOCÊ CONHECE JESUS?  JOÃO 1:1-18 

Antes de começar, vamos aprender uma regra para estudar a Bíblia. Procure as palavras e idéias 
repetidas num livro. Esta é a mensagem, idéia central ou assunto do autor. Por exemplo no livro de 
João você vai achar as palavras “vida”, “crer”, “luz”, “sinais" e “testemunha” repetidas. 

Idéia central do livro de João - João 20:30,31 - Jesus fez sinais para que nós possamos crer e ter 
vida eterna.  
             
I. QUEM É O VERBO (A PALAVRA) - João 1:1-18 

A. Leia 1:1-4 
1. Quem era o Verbo (a Palavra)? = Era Deus. Vs. 1 
2. Durante quanto tempo o Verbo existia? = Sempre. Vs. 2 
3. Deus fez todas as coisas por meio do que? = Do Verbo. Vs. 3 
4. Que mais é o Verbo? = Vida e Luz. Vs. 4 

B. Como entrar na luz, vs. 5-13: 
1.   Há duas palavras contrárias neste versículo. Vs. 5: 

2. Qual foi o propósito da verdadeira Luz? Vs. 9 
3. Se o mundo não conhece a Luz, onde está o mundo? Vs. 10 
4. Onde está seu próprio povo? Vs. 11 
5. Como sair das trevas e tornar-se um filho de Deus? Vs. 12-13 

a. Receber a luz. 
b. Crer no seu nome. 
c. Nascer da vontade de Deus. 

C. Quem é mais importante? Vs. 14-18  
1. Quem é que os judeus colocavam como o mais importante? Vs. 17 
2. Quem ou o que é que as pessoas colocam como o mais importante nas suas vidas? 

(Trabalho, dinheiro, família, O Papa, Nossa Senhora, O pastor, Allan Kardec) 
3. Por que Jesus tem primazia? Vs. 15-18  

a. Jesus oferece graça sobre graça. Vs. 16 
b. Jesus oferece verdade. Vs. 17 
c. Jesus mostra quem é Deus. Vs. 18 

D. Conclusão deste ponto:  
1. Jesus é a Palavra, Deus, Vida, Luz e Criador. 
2. Nós precisamos entrar nesta Luz verdadeira. 
3. Jesus tem primazia. 

II. QUEM É JOÃO BATISTA? – 1:19-34 

A LUZ 
O Verbo – Palavra 
Deus – Criador 
Vida 

AS TREVAS 
Homem – Vs. 9 
Mundo – Vs. 10 
Os Seus (os judeus) – Vs. 11 



A.   Ele foi enviado por Deus – Vs. 6-8 

B.   João testemunhou a respeito de Jesus, Vs. 29-34 que: 
1. Jesus é o Cordeiro de Deus. Vs. 29 
2. Jesus existia antes de João. Vs. 30 
3. Jesus tem primazia. Vs. 30 
4. Jesus é o Filho de Deus. Vs. 34 

C.   O maior propósito de João foi testificar que Jesus é o Filho de Deus. 

III. QUEM É UM SEGUIDOR DE JESUS? – 1:35-51 

A. Leia 1:35-50, O que os seguidores de Jesus fizeram? 

B. Conclusão deste ponto – quem é um seguidor de Jesus? 
1. Precisa ver Jesus 
2. Precisa acreditar em Jesus e seguí-lo. 
3. Precisa trazer outros para Jesus. 

IV. CONCLUSÃO DO CAPÍTULO – Vs. 51 – O que você pode imaginar que está 
acontecendo  neste versículo? 
A. Natanael podia entender a ilustração por meio de Gênesis 28:12,17. 

 
B. Note esta idéia repetida pelo livro de João. 

1. João 14:6 
2. João 10:7-9 
3. Jesus é o único caminho para ter um relacionamento com Deus. 

V. APLICAÇÃO E DESAFIO 

Venha e Veja Acreditaram e Seguraram Trouxe Outros

João Vs. 36 Vs. 36-37

André Vs. 39 Vs. 40 Vs. 41-42

Pedro Vs. 41-41 Vs. 42 Atos 2

Filipe Vs. 43 Vs. 45-46 Vs. 45-49

A Mulher João 4:28 João 4:29-30 João 4:29-30

Você



A. O livro inteiro fala sobre Jesus, “o caminho”. Precisamos achar o caminho. 
B. Durante a semana, comece a ler o livro de João e  escreva as características de Jesus 

Cristo. Por exemplo: Vida, Luz, Deus, Pastor, Porta, etc. 
C. Anote sua leitura bíblica diária num caderno e escreva: 

1. As verdades novas   * 
2. As aplicações          A 
3. As perguntas            ? 

D. Leia João 17:3 VIDA ETERNA = CONHECER JESUS E DEUS. Você está pronto para 
conhecer e obedecer-lhe? 



LIÇÃO 2 – AUTORIDADE RELIGIOSA 

Existem muitas autoridades religiosas no mundo atual, mas a Bíblia, como a Palavra de Deus, deve ser 
considerada a única. 

I.  COMO FOI QUE O VELHO TESTAMENTO CHEGOU ATÉ NÓS? 

Hebreus 1:12  Antes de Jesus, Deus falou aos antepassados, através dos Profetas. Estes homens   
santos, inspirados pelo Espirito Santo escreveram O Velho Testamento. (II Pedro 1:2021) 

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

A. João 17:68  Jesus pessoalmente transmitiu as palavras do Pai aos apóstolos durante Seu 
ministério público. (Veja a ilustração) 

B.  João 14:2526; 16:1213  Depois da ascensão de Cristo, O Espírito Santo foi mandado aos   
                  apóstolos (João 13:20) para: 
                  1. Ensinar todas as coisas  14:26  até coisas novas. 
                  2. Fazer lembrar de tudo o que Jesus disse  14:26. O Novo Testamento foi escrito entre 30 e  
                      60 anos depois da morte de Jesus. 
                  3. Guiar a toda a verdade  16:13. Temos na Bíblia toda a verdade revelada e não precisamos  
                      de um outro livro ou mais revelações. 
        4. Dizer tudo o que ouviu  16:13. 
        5. Anunciar as coisas do futuro  16:13. 

C. Efésios 3:35  Os apóstolos e profetas escreveram O Novo Testamento. Quando ler poderá 
entender.  

III.  QUAL E A RELAÇÃO QUE EXISTE ENTRE O VELHO E O NOVO TESTAMENTO? 

A. Gálatas 3:2325  Tutela = Proteção; Aio = Guia. Não precisamos mais da velha lei como um  
      guia e para tomar conta de nós. (Gálatas 5:14) 

IV.  QUAL É O VALOR DA PALAVRA DE DEUS? 

 A.  Romanos 10:17  Produzir Fé. 
 B.  Tiago 1:21  Salvar. 

 C.  II Timóteo 3:1617 – Aperfeiçoar. 

V.  O QUE PODE SER UM GUIA RELIGIOSO FALSO? 

A. Gálatas 1:69 – Anjos,  visões, aparições, revelações, homens. 
                               Anátema = amaldiçoado, Condenado. 
B.  I João 4:1 – Homens, espíritos (Provérbios 14:12 e I Timóteo 4:13). 

 C.  Marcos 7:113 – Tradições. 
 D.  Atos 26:911 – Sentimentos, emoções, sinceridade, consciência, Romanos 10:2. 

VI.  POR QUE NÓS DEVEMOS CONHECER A PALAVRA DE JESUS? 

A. II Coríntios 5:10  Todos comparecerão perante o tribunal. 



O 
Velho 

Testamento

O 
Novo 

Testamento

B. João 12:48  A Palavra de Jesus nos julgará. 
    C.   I Timóteo 4:16  Deve ter uma doutrina pura. 

VII.  APLICAÇÃO E DESAFIO 

 A.  A Bíblia deve ser nossa autoridade religiosa. 
 B.  A Bíblia pode ser sua única autoridade religiosa?  (Atos 17:1011). 

 C.  Continue a leitura bíblica diária no livro de João. 

Note: Pesquise mais sobre este assunto na revista "Volta À Bíblia" Volume 12, 07 de Janeiro 1984. "A 
Gloriosa História da Bíblia". 
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LIÇÃO 3 – O MAIOR PROBLEMA 

Logo no começo da Bíblia (Gênesis 3), Deus revela como aconteceu o primeiro pecado. O resto da Bíblia 
trata das tristezas, as conseqüências e a solução do pecado, que é o maior problema da humanidade. 

I.  O QUE É O PECADO. 

A.  I João 3:4  Fazer o mal. 
B.  Tiago 4:17  Não fazer o bem. 

II.  QUAIS SÃO ALGUNS PECADOS ESPECÍFICOS? 

A. Gálatas 5:1921 (veja o vocabulário no verso) 
B. Apocalipse 21:8 (veja o vocabulário no verso) 
C. Mateus 5:2728  Pecado no pensamento. 

III.   QUEM TEM PECADOS?  Romanos 3:23.  

IV. QUAIS SÃO AS CONSEQÜÊNCIAS DO PECADO? 

A.  Isaías 59:1,2  Separação de Deus (iniqüidade = Pecado). 
B.  Romanos 6:23  Morte espiritual.  
C.  Lucas 16:1931  Inferno. Este é um exemplo de alguém que está sofrendo as conseqüências 

da morte espiritual. Quem merece sofrer eternamente no inferno? Todos nós! 

V.  QUAL É O PLANO DE DEUS PARA PERDOAR OS NOSSOS PECADOS? 

A. João 3:16, 36  Deus mandou seu próprio Filho. Deus não quer nos dar a morte, mas a vida 
eterna. 

B.  I Pedro 2:2125  Cristo sofreu o castigo pelos nossos pecados. 

VI. QUEM É RESPONSÁVEL PELA MORTE DE JESUS? 

 A.  Atos 2:2224  Todos nós! Pedro culpou uma multidão de mais de três mil pessoas pela 
crucificação de Jesus. Todos, em qualquer época, também são responsáveis pela morte de 
Cristo porque todos são pecadores. 

VII. O QUE DEVEMOS FAZER? 

A. Atos 2:3738  Devemos nos sentir aflitos por causa de nossos pecados, largálos e ser 
batizados para receber perdão. (compunção = aflição; arrependimento = transformação da 
mente e vida; remissão = perdão). 

  B.  II Coríntios 7:9,10  Devemos sentir tristeza e nos arrepender dos nossos pecados para 
sermos salvos. 

VIII.  APLICAÇÃO E DESAFIO 

A.  Pense sobre a gravidade dos seus próprios pecados. 
B.  Arrependase de todos os seus pecados a partir de agora. 
C.  Continue a leitura bíblica diária no livro de João. 



O Vocabulário 

Observações: As seguintes definições seguem o sentido das palavras na linguagem grega, a linguagem do 
Novo Testamento. 

Gálatas 5: 1921  As Obras da Carne 

 Prostituição   Comércio do sexo 
 Impureza  Imoralidade em geral, sexo fora do casamento. 
 Lascívia  Sensualidade, ações indecentes (ex. pornografia, Carnaval, piadas imorais). 
 Idolatria  Culto prestado a ídolos, amor excessivo por alguém ou alguma coisa. 
 Feitiçaria  Bruxaria, encantamento, uso de objetos destinados a predizer o futuro. 
    (ex. Jogos de búzio, horóscopo, leitura das mãos ou cartas). 
 Inimizade  Hostilidade em geral 
 Porfia  Discussões, brigas. 
 Ciúme  Inveja, rivalidade. 
 Ira  Raiva, indignação. 
 Discórdia  Desarmonia 
 Dissensão  Formação de grupos que dividem a igreja 
 Facção  Separação em grupinhos para dividir o corpo, da palavra “heresia" que se refere 
     às doutrinas falsas 
 Inveja   Não querer o bem para uma pessoa; desejo violento de possuir as coisas de uma 
      outra, pessoa 
 Bebedice  Ficar bêbado 
 Glutonaria  Comer muito e com avidez; também associada com orgias e festas imorais. 
 E coisas semelhantes a estas 

 Apocalipse 21:8 
 Covarde  O que não tem coragem de sofrer, inclusive a morte, pelo nome de Cristo. 
 Incrédulo  Uma pessoa sem crença ou fé 
 Abominável  O que é moralmente ou espiritualmente impuro 
 Assassino  Quem mata 
 Mentiroso  Quem mente e prática falsidade 

Veja também Romanos 1:2832 (lista incompleta) 
 Injustiça  Falta de Justiça 
 Malícia  Maldade 
 Avareza  Excessivo apego ao dinheiro; falta de generosidade; mesquinhez. 
 Difamação  Tirar a boa reputação de alguém 
 Insolência  Ofensivo, desrespeitoso, grosseiro, malcriado. 
 Soberba  Orgulho, arrogância. 
 Presunção  Opinião ou juízo baseado nas aparências, desobediência aos pais. 
 Perfídia  Deslealdade, traição, infidelidade. 
 Sem Misericórdia  Não ter pena dos outros 

Veja também I Coríntios 6:920 (lista incompleta). 



Adúltero   Quem viola a fidelidade conjugal. 
Efeminado   Homem que quer parecer mulher.  
Sodomita   Homossexual.  
Ladrão   Quem rouba.  
Maldizente   Quem fala mal dos outros.  
Pecados contra o corpo físico (ex. vícios, imoralidade).  



LIÇÃO 4 -  JESUS A ÚNICA RESPOSTA 

Todos são pecadores (Romanos 3:23) e todos merecem o salário justo dos pecadores que é a morte 
espiritual (Romanos 6:23) e castigo eterno (Lucas 16:1931). Porém, Deus, na Sua misericórdia, 
providenciou um substituto, Jesus, para sofrer nosso castigo (I Pedro 2:2125). E assim que temos a 
oportunidade da salvação. Jesus é a única resposta para os pecados da humanidade.  

 1.    QUEM É  JESUS?  João 1:13,14,18 

A. O Verbo  Conhecemos Deus pela sua Palavra, Jesus. (João 14:8,9) 

B. O Unigênito do Pai  Significa filho único. Não existe outro igual. 

C. Jesus é Deus que se fez homem. Ele não era simplesmente um bom homem ou grande profeta. 
Ele é O Filho de Deus (João 1:34), O Messias (hebraico) ou "O Cristo" (grego) que significa o 
ungido ou escolhido de Deus (João l:41), e O Salvador do mundo (João 4:42). 

II.       QUAL FOI A MENSAGEM DE JESUS?  João  3:15 

O homem tem que nascer de novo. O pecado estraga a vida do homem a tal ponto que somente um 
novo começo, uma nova vida, pode resolver o problema. O novo nascimento da água e do Espirito 
se refere à mudança radical que deve acontecer na vida 

 III. QUAL FOI A MISSÃO DE JESUS NA TERRA?  João 3:16,36 

Jesus velo para revelar Deus e Seu amor ao homem e para morrer por nós. É assim que Jesus se 
tornou O Salvador de todo aquele que lhe obedece. (Hebreus 5:8,9) 

IV.     COMO FOI O MINISTÉRIO DE JESUS? 
  
 Jesus velo fazendo milagres e ensinando a mensagem de Deus. Os milagres foram feitos para 

confirmar a mensagem. A mensagem sempre foi mais importante. (João 14:10,11; Atos 14:3; 
Marcos 16:20; Hebreus 2:3,4) 

A. O milagre  João 6:115  (a multiplicação dos pães). Depois deste milagre, muitos quiseram   
      coroálo rei, mas Jesus não aceitou. No próximo dia, outros procuraram Jesus para obter mais  
      comida, mas em vez de darlhes comida, Jesus lhes deu ensinamentos espirituais. (João 6:26,27). 

B. A mensagem  João 6:5156  (Jesus, veio vivo do céu)  A lição é espiritual. Para seguir Jesus  
      devemos estudar Sua Vida, escutar cuidadosamente Seus Ensinamentos e aplicálos fielmente às  
      nossas vidas. Devemos procurar conhecêlo com a mesma intensidade que comemos e bebemos. 

C.  A reação  João 6:60, 6669  Muitos discípulos interpretaram as palavras de Jesus literalmente   
      pensando que Jesus ia se cortar e oferecer seu sangue e carne aos outros. Estes ficaram  
      escandalizados e abandonaram Jesus. Jesus também perguntou aos doze se eles iriam embora.  
      Pedro respondeu que não tinham para onde ir. Somente Jesus tinha as palavras da vida. 

V. QUAL É O VALOR DAS 'PALAVRAS DA VIDA' QUE JESUS ENSINOU? 
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 A. João 8:3136  A Palavra nos liberta do pecado. Todo homem é escravo do pecado mesmo se 
admitir ou não. Obedecendo à Palavra ficamos libertos do pecado. 

 B. João 8:51  A Palavra nos liberta da morte. Obedecendo a Palavra trocamos a morte eterna no 
inferno pela vida eterna no céu. Para nos dar esta esperança, porém, Jesus tinha que morrer e 
ressuscitar.  

VI. COMO FOI A MORTE DE JESUS? 

A. João 10:1718  Os homens pensaram que estavam matando Jesus contra Sua vontade. Na 
realidade, porém, Jesus se entregou voluntariamente para ser sacrificado. 

B. João 11:47-48,53 – Os líderes religiosos tinham medo de perder suas posições de autoridade e o 
templo. A popularidade de Jesus ameaçou os dois; então, resolveram matá-lo. 

C. João 19:1-42 – A crucificação e sepultamento de Jesus. 
1. Levítico 17:11 – A vida está no sangue 
2. Hebreus 10:1-4; 9-10 – Sacrificado uma vez para sempre. 

VII. COMO FOI A RESSURREIÇÃO DE JESUS?   João 20:121 

Na ressurreição, Jesus completou Sua missão e deu ao homem a esperança de uma vida 
eterna com Deus no céu. Sem a ressurreição, nossa fé seria vã, permaneceríamos em 
nossos pecados e os cristãos seriam falsas testemunhas e os mais infelizes de todos os 
homens. (I Coríntios 15:1219) 

VIII. QUAL FOI A REAÇÃO DOS DISCÍPULOS À RESSURREIÇÃO DE JESUS? João 
20:2429 

Demorou para os discípulos aceitarem o fato da ressurreição. Tomé ate exigiu provas e 
Jesus as providenciou. As provas, uma vez apresentadas, porém, não tem que ser 
mostradas de novo. Podemos crer sem ver. (I Coríntios 15:56) 

IX. POR QUE JOÃO ESCREVEU ESTE EVANGELHO?   João 20:30,31 

A. João sabia que os sinais de Jesus não seriam repetidos para sempre. Então ele registrou somente 
parte da vida de Jesus para que os leitores, nós, pudéssemos crer que Jesus é o Cristo, o Filho de 
Deus e para que pudéssemos ter a vida eterna em Seu nome. 

B. Só há salvação em nome de Jesus. Jesus é a única resposta para os nossos pecados. (João 
14:6; Atos 4:12) 

X. APLICAÇÃO E DESAFIO 

A. Você crê que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e seu Salvador? 

B. Você tem coragem suficiente para confessar o nome de Jesus diante dos homens?  Mateus 
10:32,33. 
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C. Continue a leitura bíblica diária. Comece a leitura de Atos dos Apóstolos prestando    
     atenção nas conversões. O que as pessoas fizeram para serem salvas? 
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LIÇÃO 5  - A VINDA DO REINO DE DEUS 

O que você pensa quando pensa sobre o Reino de Deus? Muitas pessoas pensam sobre “os céus". Esta 
resposta é correta até um ponto. Vamos descobrir na Bíblia a verdade inteira sobre o Reino de Deus. 

I . AS PROFECIAS DO VELHO TESTAMENTO SOBRE O REINO DE DEUS. 

A nação de Israel tinha muito poder e era um reino muito forte durante a época do rei Davi (o 
menino que matou o gigante). Isso ocorreu 1000 anos antes da época de Cristo. Depois de Davi o 
povo se tornou rebelde contra Deus. E Deus mandou outras nações para derrotarem Israel. 
Durante a escravidão de Israel, Isaías escreveu sobre O Reino de Deus. Quando o povo leu estas 
palavras, se lembrou do reino de Davi e a glória que o reino tinha. Isaías disse que o Reino que 
viria seria melhor. 

 A.  Isaías 2:14 (750 a.C.). 
  1. "Últimos dias". 

2. “Todas as nações”. 
  3. "Jerusalém”. 

 B.  Daniel (550 a.C.). 
  1. 2:44  O Reino "será estabelecido para sempre". 

2. 7:18  Os santos “possuirão o Reino para todo o sempre" 
3. Isaías, Daniel e Joel 2:2832, disseram que o Reino iria chegar, mas ninguém sabia 

exatamente quando. 

II. AS PROFECIAS DO NOVO TESTAMENTO SOBRE O REINO DE DEUS. 

A.  João Batista (20 d.C.)  O Reino não foi estabelecido antes de Jesus. João disse ao povo: "O Reino 
está próximo”, Mateus 3:12. 

B.  Jesus  O Reino não foi estabelecido durante o ministério de Jesus. 
1. Mateus 4:17  "O Reino do céu está próximo".  
2.  Marcos 9:1 Note bem: - Alguns.  O Reino vai chegar, na terra, durante as vidas dos discípulos 

de Jesus. 
 3. Marcos 9:1  O Reino vai chegar com poder. 

4.  João 3:17  Uma pessoa precisa nascer de novo, para entrar no Reino de Deus. 
 5. Lucas 17:2021  O Reino de Deus esta dentro de vocês. (Não é físico) 

6. Mateus 16:1319  A igreja e o Reino são iguais e estão construídos na pedra (A verdade que 
Jesus é o Cristo  I Coríntios 3:11).  Pedro receberá as chaves do Reino. 

  7. Lucas 24:4449 O arrependimento e o perdão dos pecados seriam anunciados a todas as 
nações começando por Jerusalém, com poder. Lembrese das passagens em Isaías 2 e Marcos 
9:1. 

C.  Lucas 23:50,51  José da cidade de Arimatéia ainda estava esperando a vinda do Reino de Deus. 
O Reino ainda não tinha chegado depois da morte de Jesus. 

III.   O CUMPRIMENTO DAS PROFECIAS DO VELHO TESTAMENTO E DO NOVO 
TESTAMENTO  Leia Atos 12. 

A.Leia Atos 1:112  Jesus falou com os apóstolos sobre O Reino pela última vez. 



1. Vs. 3  A época destes versículos é depois da ressurreição. Jesus estava com os discípulos 
durante 40 dias. Eles falaram sobre o Reino de Deus. 

2. Vs. 6  Os discípulos perguntaram sobre O Reino. Eles ainda não tinham entendido que 
Jesus ia estabelecer um Reino espiritual. Eles estavam pensando que o Reino de Deus 
seria como o reino de Davi. Um Reino sem a influência e poder dos Romanos. 

                     3. Vs. 8  Vocês receberão poder quando o Espirito Santo chegar. O poder dos apóstolos é o  
                         Espirito Santo Até agora não sabíamos o que era o poder. 
                     4. Vs. 12  Quando Jesus foi ao céu, para onde os apóstolos foram? Eles foram para  
                         Jerusalém.  

B. Leia Atos 1:13-26  A seleção de um novo apóstolo. 
1. Matias foi escolhido para ocupar o lugar de Judas que morreu. 
2. Apenas "alguns" dos apóstolos estavam vivos e esperando ver o Reino chegar durante   

             suas vidas, (Marcos 9: 1). 

C.      Leia Atos 2: 113  O Reino foi estabelecido. 
  1. Vs. 14  O Reino chegou com poder, (Marcos 9:1; Atos 1:8). 

2. Vs. 5  O Reino chegou em Jerusalém com "todas as nações" presentes, (Isaías 2:2; 
Lucas 24:47). 

D.  Leia Atos 2: 1417  Pedro se levantou para dar uma explicação. 
  1. Vs. 17  Pedro anunciou o começo “dos últimos dias”.  

2. Pedro anunciou que o Reino chegou naquele momento. Esse foi o cumprimento das 
profecias de Isaías e Joel, (Isaías 2:2; Joel 2:2832). 

3. João e Jesus falaram que o Reino estava próximo e a data da vinda do Reino foi + 
ou - d.C. 33, (Mateus 3:12, 4:17). 

E.  Leia Atos 2:3647  As pessoas entraram no Reino pela primeira vez! 
1. Vs. 36 A conclusão da lição de Pedro é que Jesus é o Rei e Cristo. Quando Cristo é o 

Rei da sua vida, então o Reino está dentro de você, (Lucas 17:2021). 
  2. Vs. 37  Eles perguntaram  "O que devemos fazer?". 

3. Vs. 38  Pedro deu a resposta e usou as chaves do Reino. Pedro falou como entrar no 
Reino, (Mateus 16:19). 

  4. Vs. 38  Arrependimento e perdão dos pecados foram pregados, (Lucas 24:47). 
5. Vs. 38  As pessoas precisavam nascer da água e do Espírito para entrarem no Reino, 

(João 3:17). Pedro disse, seja batizado e receberá o dom do Espírito Santo. 
  6. Vs. 41  Três mil pessoas entraram no Reino. 

7. Vs. 42  Que tipo de grupo faz as coisas deste versículo? A igreja faz estas coisas, (Atos 
5:11). 

8. Vs. 47  Os salvos estão dentro do Reino que durará para sempre, (Daniel 2:44, 
7:18). A igreja é o Reino aqui na terra, (Mateus 16:1819). Deus acrescentava os 
salvos à igreja diariamente! 

IV. APLICAÇÃO E DESAFIO 

A. A igreja é o Reino de Deus aqui na terra e os cristãos espalharam esta mensagem,  
          Atos 8:12, 28:3031; Colossenses 1:13-14. 
B. Atos 2; 42  Sendo cidadãos do Reino de Deus e membros da igreja, devemos continuar  

                       firmes: 
  1.  No ensino dos apóstolos = A Bíblia 



  2.  Em amizade uns com os outros = Os cultos e encontros bíblicos. 
  3.  No partir do pão = a santa ceia. 
  4.  Nas orações = um relacionamento diário com Deus. 
  C.  I João 1:79  Os cidadãos do Reino têm uma promessa de purificação todos os dias.   

D.  Mateus 6:33  Você está pronto a colocar o Reino de Deus em primeiro lugar na sua vida? 



LIÇÃO 6 - O PLANO DA SALVAÇÃO 

I. O QUE DEVEMOS FAZER PARA RECEBER PERDÃO DOS PECADOS E TER SALVAÇÃO? 

A.  O que você acha? 
1.  Você se considera salvo ou perdido? 
2. Se responder "salvo" como foi a sua conversão? 
3. Se responder "salvo” especificamente quando foi que recebeu o perdão dos pecados? 
4.  Você já foi batizado? 

a. Quando? 
b. Como? 
c. Por que? 

B. O que a Bíblia fala? – Efésios 2:8-10 – Pela G_______, mediante a F____, não de O_____. 
Fé obediente, Romanos 1:5; 6:17,18; 16:26. 
1. C__________ João 3:16; (Tiago 2:19). 

 2. A__________ II Pedro 3:9; (II Coríntios 7:910). 
 3.  C__________ Romanos 10:9,10;  (Mateus 10:32, 33).                               
 4.  B__________ Atos 2:38; João 3:5. 
 5. P__________  Mateus 10:22; Atos 2:42 

II. COMO É O BATISMO BÍBLICO?  Para ser válido, batismo exige: 

A.  A pessoa certa  Marcos 16:15,16  Uma pessoa que tem a idade suficiente e capacidade para   
       crer no evangelho. 

1. Não temos nenhuma evidência bíblica para batismo de crianças. 
2. Ezequiel 18:1821  Filhos não herdam os pecados dos pais, então não herdam o pecado de  
    Adão. 
3. Deuteronômio 1:39  Crianças não sabem distinguir entre o bem e o mal, (Números 14:29). 
4. Mateus 18:14  Crianças não precisam ser batizadas porque não têm pecados e não podem 
     crer. 
5. Os que receberam batismo quando eram crianças, não receberam o batismo bíblico. 

 B.  O propósito certo  Atos 2:38; Atos 22:16; I Pedro 3:21; Gálatas 3:26,27 
1. O propósito do batismo é receber perdão dos pecados (a salvação) e o dom do Espirito Santo. 
2. Quem é batizado por outra razão qualquer, não recebe o batismo bíblico. 

a. Por exemplo, aquele que foi batizado para agradar a alguém ou para pedir ajuda da 
         igreja ou para acompanhar outros que foram batizados, não recebeu um batismo  
         bíblico. 

b. Quem diz que já foi salvo quando aceitou a Jesus e foi batizado apenas para cumprir  
          os requisitos do batismo ou para entrar numa denominação, não se batizou conforme  
          a Bíblia. Ele não foi batizado para perdão dos pecados, porque pensava que já o havia  
          recebido. 

             C.   A forma certa  Conforme ao evangelho 
                    1. II Tessalonicenses 1:79  A pessoa deve obedecer ao evangelho. 
         2. I Coríntios 15 14 O que e o evangelho? 



                    3. Romanos 6:37  Como a pessoa pode obedecer ao evangelho agora mesmo? Veja a  
                        ilustração comparando o que Jesus fez com o que nós devemos fazer. 

 

 Nosso velho homem com                                                                      …para que um novo homem 
 pecado tem que morrer…                                               sem pecado possa nascer. 
 
                                              … e ser sepultado nas águas do batismo… 

   a.  Entramos na morte de Jesus. 
   b.  Estamos sepultados com Jesus. 
   c.  Nascemos de novo para andar em novidade de vida. 

IV.  APLICAÇÃO E DESAFIO 

 A.  Você está salvo ou perdido segundo a Bíblia? 

 B.  Você está pronto para obedecer ao evangelho agora mesmo? 

C.  Faça logo o que está faltando, para que tenha a salvação, o perdão dos seus pecados. 

ALGUMAS FALSAS DOUTRINAS SOBRE BATISMO? 

 A.  Aspersão ou Imersão? 
1.  A palavra grega "batizo” significa mergulhar, imergir, ou submergir. A prática bíblica 

sempre foi imersão, (Colossenses 2:12). 
2.  Batismo por aspersão nunca foi uma prática bíblica e não foi completamente aceito 

pelas igrejas humanas até 1311 no Concílio de Ravenna. 
3. Uma pessoa que foi batizada por aspersão não recebeu o batismo bíblico. 

B. "Batismo é o sinal externo de uma graça íntima”. 
 Alguns consideram o batismo somente um símbolo da salvação e não necessário para 

receberem perdão dos pecados. Pedro, porém, disse que batismo é “para remissão dos vossos 
pecados, (Atos 2:38)”. 

Jesus foi crucificado.

Jesus foi sepultado.

Jesus ressuscitou!



C. “Batismo não é necessário para salvação desde que o ladrão na cruz foi salvo sem 
              batismo, (Lucas 23:3943)”. 

1.  Hebreus 9:1517  O ladrão vivia sob O Velho Testamento e antes da morte e 
ressurreição de Jesus. 

2. Lucas 5:24  O ladrão recebeu perdão pessoalmente de Jesus como vários outros também 
receberam enquanto Jesus estava vivo aqui na terra. Porém, nós temos que cumprir os 
requisitos do Seu Novo Testamento para receber perdão.



LIÇÃO 7 - CONVERSÕES NO LIVRO DE ATOS DOS APÓSTOLOS 

Este estudo trata de várias das conversões contidas no livro de Atos dos Apóstolos. Leia a passagem, 
responda às perguntas e preencha o quadro no verso. O que estas pessoas fizeram para obedecerem ao 
evangelho? 

I.  OS JUDEUS NO DIA DE PENTECOSTE  Atos 2:3647. 
       A. Qual foi o pecado dos judeus? (2:36; 3:1315; 5:28). 
       B. Qual foi a pergunta dos judeus quando se conscientizaram de seu próprio pecado? (2:37)  

     (compunção = aflição, tristeza profunda). 
C. Qual foi a resposta de Pedro (duas ações)? (2:38) 

 D. Quais são os dois propósitos do batismo? (2:38) 
 E. O que os judeus fizeram depois de ouvirem Pedro? (2:41) 
 F. Quanto tempo levou para os judeus fazerem uma decisão?(2:41) 

 G. Como era a vida dos novos cristãos, depois do batismo?(2:42) 
 H. Quem acrescentou os salvos à igreja? (2:47) 

  I.  Com que freqüência eram acrescentadas novas pessoas à igreja? (2:47) 

II. O EUNUCO, O OFICIAL ETÍOPE  Atos 8:2640 (eunuco = homem castrado que, no oriente, era 
 guarda dos haréns) 
 A.  Como Deus trabalhou na conversão do eunuco? (8:26,29).  
 B.  Que profeta o eunuco estava lendo? (8:28,32,33). 
 C.  Cite pelo menos dois ensinamentos que Filipe incluiu no seu estudo com o eunuco. (8:35,36). 
 D.  O que se deve fazer antes do batismo? (8:37) 
 E.  Qual foi a forma de batismo usada na conversão do eunuco? (8:38,39). 
 F.  Quanto tempo levou para o eunuco tomar a decisão de ser batizado? (8:36) 
 G.  Como o eunuco se sentiu depois de ser batizado? (8:39) 

III.  O CARCEREIRO  Atos 16:2234 

 A.  Qual foi a pergunta do carcereiro? (16:30) 
 B.  Cite pelo menos dois elementos da resposta de Paulo. (16:31,33). 
 C.  Quanto tempo levou para o carcereiro tomar a decisão de ser batizado? (16:33) 
 D.  Como o carcereiro e sua família se sentiram depois de serem batizados? (16:34) 

IV. OS DOZE DISCÍPULOS DE ÉFESO  Atos 19:17 
  A.  Qual foi o problema dos doze discípulos de Éfeso? 

B. O que estes discípulos fizeram depois de ouvirem Paulo? (19:5) 
C. Os que receberam um batismo inadequado, mesmo sendo pessoas boas e religiosas, devem ser 

batizados de novo? (19:45).  

V.  A CONVERSÃO DE SAULO (HEBRAICO) OU PAULO (GREGO).  
 A.  Atos 9:122 
1.  Quais foram as instruções que Jesus deu a Saulo? (9:6) 
2.  Quantos dias Saulo ficou sem ver e sem comer? (9:9) 
  3. Como Deus operou na conversão de Saulo? (9:1011) 
  4.  O que Saulo fez depois de ouvir Ananias? (9:18) 
  5.  O que Saulo fez depois de seu batismo? (9:20) 
  B.  Atos 22:116. 
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  1. Saulo era um homem religioso antes de tornarse Cristão? (22:35) 
       2. Por que Saulo foi batizado? (22:16) 
       3.  Saulo foi salvo na estrada para Damasco (22:10) ou depois do batismo? (22:16) 

VI.  APLICAÇÃO E DESAFIO. 
A. Compare sua experiência religiosa com as conversões no livro de Atos dos Apóstolos. Você está 

salvo ou perdido, segundo a Bíblia? 
B. Se responder "perdido", faça logo o que está faltando à sua conversão para que tenha a salvação. 

C. Continue a leitura bíblica diária. 

OS ELEMENTOS NAS CONVERSÕES BÍBLICAS 

Observação: Marque com um "x" se o elemento é mencionado no texto e um "(x)" se o elemento pode 
ser deduzido do texto, 

              (As outras conversões no livro de Atos 8:12-13; 10:48; 16:14-15; 18:8).

Acreditou Arrependeu Confessou Foi Batizado Perseverou
Os Judeus
O Eunuco

O Carcereiro
Os Doze Discípulos

Paulo
Você
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LIÇÃO 8 -  CALCULANDO AS DESPESAS 
Antes do Batismo  

Observação: Este estudo é para ser feito com pessoas que já decidiram ser batizadas. A preferência é que 
o professor seja um dos lideres da igreja que não tenha participado nos estudos com esta pessoa 
anteriormente. 

I.  O QUE SIGNIFICA “CALCULAR A DESPESA”?  Lucas 14:2830 

"Calcular a despesa" é analisar sua vida para ver se está pronto para não somente começar a vida 
cristã, mas para também permanecer fiel até a morte. O apóstolo Pedro disse que é melhor nunca 
começar do que tornarse cristão e depois afastarse do caminho (2 Pedro 2:20). Esta decisão é a mais 
importante da sua vida e vai determinar sua eternidade. 

II.  QUAL É O PLANO DA SALVAÇÃO? 
A. GRAÇA E FÉ – Qual é a relação entre graça, fé e obras ? 

1. A salvação vem pela graça mediante a fé e não de obras – Efésios 2:8-10 
2. É uma fé obediente – Romanos 1:5; 6:17-18; 16:26 

B. CRENÇA – Quem é Jesus? – João 3:16; Atos 8:37 

C.  ARREPENDIMENTO – O que significa arrependimento dos pecados? II Coríntios 7:9-10 
1. Você comete algum pecado específico que futuramente pode ser um problema para 

você ou para a igreja? (Tiago 5:16; I João 1:7-9) 
2. Você tem problemas com algum vício? Isso vai ser difícil para você vencer na sua vida 

cristã? 
3. Qual é seu estado civil? Se for casado, seu casamento é legal perante a lei? 

D.  CONFISSÃO - O que quer dizer “confessar a Jesus como Senhor?” Romanos 10:9-10 
1. Você está pronto para dizer publicamente que acredita que Jesus Cristo é o filho de 

Deus e o Senhor da sua vida? – Atos 8:37 
2. Você está pronto para falar para outros sobre sua fé em Jesus e tentar ganhá-los? 

Mateus 10:32,33 

E.  BATISMO – Como é o batismo conforme ao evangelho? -  Romanos 6:3-7 
1. Você já foi batizado? – Quando?  Como? – Por quê? 
2. Se já foi batizado, por quê quer ser batizado de novo? 
3. A pessoa é salva antes ou depois do batismo? Você está salvo ou perdido agora? 
4. Quais são as duas coisas que a pessoa recebe no ato do batismo nas águas? – Atos 2:38 
5. O que vai mudar na sua vida depois do batismo? Como é que o seu novo homem vai 

ser diferente do seu velho homem? 

F. PERSEVERANÇA – O que significa perseverança? – Mateus 10:22 
1. Você entende que não pertence mais à igreja da qual você está saindo? (Atos 2:42) 
2. Qual é a igreja que você vai pertencer depois do batismo? 
3. Você entende que a Igreja de Cristo não é uma denominação como outras igrejas 

humanas? 
4. Como vai ser sua vida com respeito ao crescimento espiritual, pureza, leitura bíblica, 

oração, participação nos cultos, o encontro bíblico, contribuição e evangelismo? 
5. O que vai acontecer se não permanecer fiel? Mateus 18:15-17; Hebreus 10:26-31 



6. Qual era seu maior obstáculo para permanecer fiel? (família, amigos, trabalho, vícios, 
pecados pessoais, ____________________ ). 

7. Alguém que você conhece se opõe a sua decisão? 
.  
  

III. A PARÁBOLA DO SEMEADOR  Mateus 13:19, 1823  

A. Quais eram os quatro tipos de solos? 

  B.  Que tipos de pessoas representam estes solos? 

 C.  Que tipo de solo é você? 

IV.  PERGUNTAS FINAIS 

 A.        Você ainda quer ser batizado? 
         1. Você quer pensar um pouco mais sobre sua decisão antes de tomála? 
         2. Por que quer pensar? 

 B.         Quando você quer ser batizado? 

C.         Você tem qualquer pergunta? 

D.        Oração 

 E.         Continue a leitura bíblica diária 



LIÇÃO 9 - O DISCÍPULO DE JESUS 

I.    EM ANTIOQUIA FORAM OS DISCÍPULOS PELA PRIMEIRA VEZ CHAMADOS         
       CRISTÃOS. - Atos 11:26 

A. A palavra "cristão" aparece somente 3 vezes no Novo Testamento. A palavra "discípulo" 
aparece mais de  260 vezes no Novo Testamento. 

  
B. Discípulo  "Aquele que segue as idéias ou doutrinas de outrem." 

II.   O QUE JESUS EXIGIU DOS SEUS DISCÍPULOS?  Marcos 1:1418 

A. "Vinde após mim"  Jesus nos chama também para sermos discípulos, seguidores e não 
apenas ouvintes. 

B.  "e eu vos farei"  O discípulo tem que se humilhar para que Jesus o transforme à    
       semelhança Dele. 

C   "pescadores de homens"  Reprodução espiritual é o alvo de um discípulo. Discípulos vão   
       fazer outros discípulos. (Mateus 28:1820) 

D. "deixaram imediatamente as redes"  Seguir Jesus é mais importante do que qualquer   
      emprego. Não tem que necessariamente largar o seu emprego, mas Jesus quer o primeiro   
      lugar na sua vida profissional. 

E. "e o seguiram"  Uma decisão para seguir Jesus não é suficiente. Tem que haver ação  
      também. 

F. O que Jesus exige da sua vida? (II Timóteo 2:2) 

III.  O QUE JESUS EXIGIU DOS SEUS DISCÍPULOS?  Lucas 9:2326 

A. "Se alguém"  qualquer pessoa, não somente pregadores. 

B. “quer vir após mim"  Vontade é necessário. Não pode ser forçado a seguir. 

C. "a si mesmo se negue"  Ser discípulo é negar sua vontade (disposição), para fazer a 
      vontade de Deus. Jesus orou: "Meu Pai: Se possível, passe de mim este cálice!" Jesus não 
      queria morrer. Mas Ele também orou: "Todavia. não seja como eu quero e sim como Tu 
      queres", (Mateus 26:39). 

D. "dia a dia"  Não somente nos dias de culto da igreja. 

E. "tome a sua cruz  A cruz significa responsabilidade, mesmo com sofrimento. Algumas  
responsabilidades cristãs são: estudo bíblico, arrependimento dos pecados, oração, 
freqüência e participação nos cultos, amor  pelos irmãos e evangelismo.  



F. "e sigame"  não uma filosofia, ou denominação, ou um outro homem, mas sim Jesus. Para  
 seguir Jesus, terá que permanecer na Palavra Dele. (João 8:31, 12:48). 

G. "Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perderse"  O que você quer    
      na vida? Quais são os seus alvos? 

    H.  O que Jesus exige da sua vida? 

IV.  O QUE JESUS EXIGIU DOS SEUS DISCÍPULOS? Lucas 14:2533 

A. "aborrece" (Mateus 10:37 diz "amar menos") um discípulo não deve largar sua família. 
Pelo contrário, ele vai ser um melhor pai, mãe, marido, esposa, filho, etc. O discípulo é 
conhecido pelo amor (João 13:34,35). Mas Jesus quer ser o primeiro na sua vida, acima 
das demais pessoas.  

B. "calcular a despesa" (14:2830)  Pense nas modificações que sua decisão pode provocar na sua 
família, amizades, trabalho, tempo, finanças, divertimentos, linguagem, moral, hábitos, vícios, 
etc.  Você pode permanecer fiei até a morte?  

C. "caso contrário" (14:3132)  O rei com 10.000 homens somos nós. O rei com 20.000  
      homens é Deus. Analise as alternativas e se renda antes de ser destruído. 

D. "renuncia a tudo quanto tem"  Não tem que necessariamente vender todas as suas coisas. Só 
que Jesus quer ser o primeiro na sua vida, acima de todas as suas possessões e interesses. Jesus 
quer  tudo ou nada.  

   E. O que Jesus exige da sua vida? 

V.  JESUS PROMETEU QUE VOCÊ RECEBERÁ MAIS DO QUE RENUNCIA.  
      Marcos 10:2830 

VI. APLICAÇÃO E DESAFIO 

 A.  Você quer ser um discípulo ou so um ouvinte de Jesus? 

 B.  O que falta na sua vida para você ser um disciplino? 

 C.  Você esta pronto para obedecer ao evangelho e tornarse um discípulo? 

D.  Participe num encontro bíblico da congregação. 
1. Este programa enfatiza um relacionamento espiritual entre os discípulos.  
2. Os discípulos encorajam um ao outro em evangelização, comunhão, e  
     aperfeiçoamento espiritual.  





LIÇÃO 10 -  A IGREJA 

Jesus disse que edificaria a igreja Dele (Mateus 16:18) Esta "edificação" aconteceu no dia de Pentecoste 
(+  33 D.C.) quando Pedro pregou e quase três mil pessoas foram batizadas, (Atos 2:4147). A igreja de 
Cristo ainda existe hoje e ela é de suma importância porque somente nela há salvação (Efésios 5:23). 

I.     O QUE SIGNIFICA A PALAVRA  “IGREJA”? I Coríntios 1:13 

A palavra "igreja" se refere ao grupo dos salvos (santificados santos) e nunca a um prédio ou lugar 
santo. Na Bíblia a palavra "igreja" é usada no sentido local, I Coríntios 1:2 e universal Colossenses 
1:18. 

 
II.    O QUE É A IGREJA? 

 A. O Reino de Cristo  Colossenses 1:13,14 
 Jesus é o Rei e os salvos são os súditos do Reino  

 
 B. A família de Deus  Efésios 2:19 
 Deus é o Pai e os salvos são os seus filhos  
 (João 1:1213). Os salvos também são irmãos. 

                FILHO  IRMÃO  FILHO 
C. O Corpo de Cristo  I Coríntios 12:27 

 Cristo é a cabeça (Colossenses 1:18) e os salvos        CRISTO 
 são o corpo e individualmente membros deste corpo.   

 Não é possível ter Cristo sem a igreja nem a igreja sem Cristo 

III.      QUAL É O RELACIONAMENTO ENTRE CRISTO E A IGREJA?  Efésios 5:2233 

Jesus é como um marido para a igreja, (5:23). Ele amou a igreja e se entregou por ela, (5:25). Pelo 
Seu sacrifício Ele santificou a igreja e a purificou para ser gloriosa e sem defeito, (5:2627). Cristo 
alimenta e cuida da igreja como Seu próprio corpo, (5:29,30). 

IV.  QUAL É O RELACIONAMENTO ENTRE IRMÃOS DA IGREJA? I João 3:1118 

Devemos amar uns aos outros. Devemos ajudar uns aos outros e estar prontos para morrer pelos 
irmãos se for necessário. (João 13:35) 

V.  COMO UMA PESSOA ENTRA NA IGREJA?  I Coríntios 12:13 –  O plano da salvação tem   
           que ser completo. Porém, no ato do batismo a pessoa recebe salvação e o Senhor a adiciona à  
           igreja Dele. (Atos 2:38) 

VI. COMO ERA CHAMADA A IGREJA QUE CRISTO EDIFICOU?  As seguintes frases são 
descrições da igreja e não nomes. A igreja que Jesus edificou não usou um nome específico. 

A.   "a igreja de Deus"  dá ênfase à cabeça  Atos  20:28 
B.   "as igrejas de Cristo”  dá ênfase à cabeça  Romanos 16:16 

C. "as igrejas da Galácia''  dá ênfase ao local  Gálatas 1:2 
D. "a igreja dos tessalonicenses”  dá ênfase aos membros - I Tessalonicenses 1:1.  

VII. QUAIS SÃO ALGUMAS RESPONSABILIDADES DO CRISTÃO PARA COM A 

AS TREVAS

PAI

A IGREJA 
OS MEMBROS



              IGREJA?  Atos 2:42 
A. Perseverança na doutrina dos apóstolos  I Coríntios 4:6 
B. Perseverança na comunhão (confraternização)  Hebreus 10:24,25 
C. Perseverança no partir do pão (a santa ceia)  I Coríntios 11:2329 
D. Perseverança nas orações  Tiago 5:1316 
E. Perseverança na submissão aos líderes  Hebreus 13:17. 

1. Deus constituiu presbíteros em cada igreja  Atos 14:23, 20:28.  
2. Todos esses nomes 1) Presbítero, 2 Bispo, e 3) Pastor, se referem ao mesmo cargo  

Atos 20:17, 28; Tito 1:59. 

VIII.  QUANTAS IGREJAS JESUS ESTABELECEU? I Coríntios 12:12,20; Efésios 4:46 

IX.  QUAL É A VONTADE DE JESUS PARA COM OS MEMBROS DA IGREJA? João 17:20,21 

X.   O QUE A BÍBLIA DIZ SOBRE DIVISÃO NA IGREJA? 
 A.  Divisão foi prevista  Atos  20:2831 

 Paulo disse que a igreja seria atacada por dentro e por fora. Alguns iriam arrastar os 
discípulos atrás deles. Estes "homens falando coisas pervertidas" logicamente sairiam da 
igreja de Cristo e formariam novos grupos, novas igrejas. Estas igrejas seriam igrejas de 
homens, com doutrinas de homens, mas sem um salvador. Jesus se entregou somente pela 
igreja Dele. (Efésios 5:23-25) 

 1.  O que foi previsto? 
 

  
 

  2. O que aconteceu na história? 
 

    

B. Divisão é condenada  Unidade deve ser preservada baseada na Palavra de Deus - I Coríntios  
             1:1013. 

C.         Divisão será julgada  As igrejas dos homens serão arrancadas - Mateus 15:3,9,13. 

XI . APLICAÇÃO E DESAFIO 

A. Mateus 6:33  A igreja (o Reino de Deus no mundo de hoje) deve ser de suma importância   
      para o cristão. Porém, não é qualquer igreja que serve. Deve ser a igreja de Deus. 

B. Compare a igreja à qual você pertence com a igreja bíblica para ver se ela é a verdadeira  
      igreja de Cristo ou uma igreja dos homens. Use o plano da salvação, a adoração, a doutrina  

A igreja de 
Cristo 
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      dos apóstolos,  e a organização da liderança da igreja para fazer sua comparação. 

C. Se não é um membro da igreja verdadeira, obedeça ao evangelho logo para tornarse membro  
     da igreja de Cristo.



LIÇÃO 11  A PRESENÇA INTERIOR DO ESPÍRITO SANTO 
A primeira medida do Espirito Santo 

Jesus recebeu o Espirito Santo sem medida, João 3:34. Vamos descobrir que a Bíblia mostra três medidas 
do Espirito Santo com diversos propósitos. (Colossenses 2:9; Efésios 4:7,8,11) 

I.       QUANDO É QUE RECEBEMOS O ESPÍRITO SANTO?  Atos 2:38;  5:32 
No ato do batismo nas águas recebemos perdão dos pecados (a salvação) e o dom do Espirito 
Santo. Este dom é o próprio Espirito Santo e não deve ser confundido com os dons que o Espirito 
Santo distribuiu. (I Coríntios 12:711). 

II.      O QUE É O DOM DO ESPIRITO SANTO?  Romanos 8:9–11. 
O dom do Espirito Santo é a presença interior, a habitação do Espirito Santo na vida de cada   
cristão.  

III.     POR QUÊ É DADO O DOM DO ESPIRITO SANTO?  Efésios 1:13, 14 (II Coríntios 1:21,22). 

A. Um Selo (1:13)  Antigamente selavamse cartas importantes com cera. A cera era esquentada e 
imprimida com a marca de um anel especial do escritor. O Espirito Santo é a impressão de Deus 
em nossas vidas provando que somos filhos Dele. (Gálatas 4:6-7) 

B. Um Penhor (1:14)  Um penhor é uma garantia, um sinal pago para segurar algo até o resgate ou 
libertação final. Deus nos dá o Espirito Santo como uma garantia que também nos dará a vida 
eterna depois desta vida. 

IV.  O QUE DEVEMOS SENTIR QUANDO RECEBEMOS O DOM DO ESPIRITO SANTO?  
        Atos 8:3839; 16:33,34. 

A presença interior do Espirito Santo não vem com sinais milagrosos, mas vem com jubilo e grande 
alegria em saber que Deus perdoou os pecados e deu o Espirito Santo como Seu selo de 
propriedade. 

V. COMO O ESPÍRITO SANTO AJUDA O CRISTÃO? 

A. Conforta  Atos 9:31  Na hora da provação sabemos que Deus não nos abandona. Com o Espirito 
Santo em nosso coração, sentimos conforto e força. 

B. Fortalece  Efésios 3:1421  Com o Espirito Santo fortalecendo nosso homem interior, temos a 
força de vencer. "Tudo posso naquele que me fortalece”, (Filipenses 4:13). 

C. Transforma  II Coríntios 3:18  Quanto mais olhamos para Cristo e seguimos os Seus passos, mais 
o Espirito Santo nos transforma na imagem Dele. 

D. Purifica  Romanos 8:1213  É pelo Espirito Santo que vencemos os maus desejos do corpo.  
     (I Coríntios 10:13).  

E. Guia  Romanos 8:1417  Uma maneira que o Espirito Santo guia o cristão é pela Palavra, Sua   
       espada (Efésios 6:17). Quando obedecemos a Palavra, estamos sendo guiados pelo Espirito  
       Santo. 



F. Assiste na Oração  Romanos 8:26, 27  Muitas vezes oramos sem saber o que dizer ou pedir.    
       Ficamos angustiados e gememos sem ter condições de verbalizar o que sentimos. O Espirito  
       Santo leva estes sentimentos diante de Deus expressando claramente os nossos desejos. 

G.  Produz fruto  Gálatas 5:2225  O Espirito Santo transforma a vida do cristão produzindo amor,   
      alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. 

Observação: Não sabemos todas as maneiras que o Espírito Santo age na vida de um cristão, mas 
aceitamos pela fé que Ele está lutando ao nosso lado contra o diabo. 

VI. O QUE SIGNIFICA "NÃO ENTRISTEÇAIS O ESPIRITO?”  Efésios 4:2532. 

No contexto significa que quando o cristão vive no pecado, o Espirito Santo fica triste e 
decepcionado. 

VII. SABENDO QUE O ESPIRITO SANTO HABITA NELE, COMO O CRISTÃO DEVE VIVER? 
I Coríntios 6: 1820; (I Coríntios 3:1617) 

"Fuga da impureza... Glorificai a Deus no vosso corpo”. 

VIII. APLICAÇÃO E DESAFIO 

A. Esta lição mostra a primeira medida do Espirito, A Presença Interior do Espirito, que é dada 
para todos os cristãos no batismo nas águas. 

B. Fique alegre em saber que o cristão é privilegiado por Deus. Os não-cristãos não têm o Espírito 
Santo. 

C. Aja como um portador do Espirito de Deus e não como um seguidor do mundo. Arrependase de 
todos os seus pecados e cultive o fruto do Espirito Santo na sua vida. 

D. Continue a leitura bíblica diária. 



LIÇÃO 12  O BATISMO COM ESPÍRITO SANTO 
A segunda medida do Espirito Santo 

Observação: A expressão "batismo do Espirito Santo" nunca aparece no Novo Testamento. Uma forma ou 
outra da frase "batizar com o Espirito Santo" aparece somente seis vezes. (Mateus 3:1112; Marcos 1:8; 
Lucas 3:16;  João 1:33; Atos 1:45, 11:16). 

I. O BATISMO COM O ESPIRITO SANTO PROFETIZADO Mateus 3:11,12; Atos 1:4,5. 
A. Foi profetizado. Mateus 3:11,12 

1. "Ele vos batizará"  O batismo com o Espirito Santo seria administrado por Jesus e não por mãos 
humanas. 

2. "com o Espirito Santo"  João Batista estava falando a uma audiência mista entre amigos e 
inimigos. Alguns na audiência iam receber o batismo com O Espirito Santo. 

3. "e com fogo"  Os inimigos de Jesus, os que não aceitaram as Palavras Dele, iam receber o 
batismo com fogo, quer dizer destruição. 

B. Foi uma promessa de Jesus. Atos 1:4,5. 
O batismo com o Espirito Santo aconteceria enquanto os discípulos estavam esperando em 
Jerusalém. 

II. O PRIMEIRO EXEMPLO DO BATISMO COM O ESPÍRITO SANTO ACONTECEU COM 
OS JUDEUS. Atos  2:121 
A. Aconteceu no dia de Pentecostes, (Atos 2:1). O dia de Pentecostes foi uma festa judaica  
      realizada 50 dias depois da Páscoa para comemorar a colheita. (Deuteronômio 16:16). 

B. Somente os apóstolos receberam o batismo com o Espirito Santo. Atos 1:45,26; 2:1,  
      7,14,15,37,43; 5:12. 

C. As características que acompanharam o batismo com o Espirito Santo eram: 
1. Aconteceu de repente 2:2  Deus escolheu a hora, a maneira e as pessoas independentes da   
      vontade humana. 
2. Os apóstolos falaram em outras línguas, 2:4  Estas línguas eram idiomas humanos (Atos   
      2:ó,8,11). Os 12 apóstolos receberam a capacidade de falar idiomas que não aprenderam   
      antes, para evangelizar os judeus estrangeiros (2:11), e para servir como sinal da presença do  
      Espirito Santo (2:4). 

   D. O Propósito foi para anunciar a chegada do Reino de Deus aos judeus, 1:8; 2:11, Marcos 9:1. 
  1. Mas a profecia de Joel ainda não foi cumprida completamente. Joel profetizou que o Espirito  
      Santo seria derramado "sobre toda a carne", 2:17. Mas, no dia de Pentecostes (Atos 2) somente  
      os judeus O receberam. Foi necessário, então que os gentios O recebessem também. 
2. A profecia de Joel certamente inclua o recebimento da presença interior do Espirito e os dons  
    milagrosos que o Espirito distribuiu. 

              3. A linguagem em Atos 2:19,20 é simbólica para dizer que Deus faria grandes sinais.   

III. O SEGUNDO EXEMPLO DO BATISMO COM O ESPÍRITO SANTO ACONTECEU  
 COM OS GENTIOS. Atos 10:148; 11:118. 

A. Deus notou as orações dum gentio chamado Cornélio, (10:18). 
1. Ele era um soldado e gentio. Naquela época o mundo foi dividido em duas partes: judeus e 

gentios. 
2. Um gentio era simplesmente qualquer pessoa que não era judeu. Sob a velha lei era proibido 

para um judeu associarse com um gentio. (Atos 10:28) 



B. Pedro teve uma visão, 10:917. 
1. Pedro ficou perplexo sobre o significado da visão. 
2. Pela visão e pelas instruções para ir à casa de Cornélio, Deus mostrou que aceitou os gentios 

também, 10:28,35.  

C. Note bem as características do batismo com o Espirito Santo com os gentios, 10:4446. 
I. Aconteceu de repente,10:44  Este batismo com o Espirito Santo (11:16) foi inesperado e com 

poder. Como no dia de Pentecostes, de novo, Deus escolheu a hora, a maneira e as pessoas 
independente da vontade  humana. (Atos 2:2) 

2. Algumas pessoas falaram em outras línguas,10:46. 

D. Cornélio e sua família foram batizados, 10:47. 
1. "pode alguém recusar a água"  Se Deus não tivesse batizado Cornélio e a família dele com o 

Espírito Santo, Pedro nunca os teria batizado com água. Note bem: “batizados em nome de 
Jesus Cristo”, Atos 2:38. 

2. Salvação não veio pelo batismo com o Espirito Santo, mas pela obediência as palavras do 
evangelho. 

       E. Qual foi a avaliação dos apóstolos e os lideres cristãos, em Jerusalém a respeito do que  
            aconteceu com os gentios, 11:118? 

1. Pedro reuniu-se com os líderes e contou o que aconteceu, 11:116. 
2. Pedro ficou surpreendido porque ninguém mais, além dos apóstolos no dia de Pentecoste, 

vários anos antes, tinha recebido o batismo com o Espirito Santo. O batismo com o 
Espirito Santo foi um batismo muito especial para as pessoas selecionadas por Deus para 
cumprir propósitos específicos, 11:15.  

3. Os líderes reconheceram o propósito do batismo com o Espírito Santo, que o Reino  
       também chegou aos gentios. 

4. A profecia e a promessa também eram para os gentios, 11:1617. 

IV. CONCLUSÕES E DESAFIO 
A. Estes dois exemplos do batismo com o Espirito Santo tiveram o propósito de anunciar a 

chegada do Reino de Deus e mostrar que os judeus e gentios podem entrar nele e ser salvos. 
O batismo com o Espirito Santo: 

1. Foi profetizado. 
2. Foi uma promessa. 
3. Aconteceu de repente, acompanhado com línguas conhecidas. 
4. Anunciou a chegada do Reino de Deus. 

    

B. O batismo com o Espírito Santo foi um cumprimento da profecia de Joel que "toda a carne" 
receberia o Espirito Santo. Os judeus receberam o Espirito Santo no dia de Pentecoste, (Atos 
2), e os gentios O receberam na casa de Cornélio, (Atos 10). 

C. Concluímos que: 
             1. O batismo com o Espirito Santo cessou depois de Atos 10:48. 
             2. O propósito deste batismo foi cumprido. Nós temos evidência nenhuma de outras   
                 pessoas que o receberam no Novo Testamento. 
             3. Podemos confirmar isso em Efésios 4:5. 

     a. Quantos batismos existiam em Atos 10? Dois! 
     b. Quando Paulo escreveu aos Efésios 15 a 20 anos depois de Atos 10, existia   
          somente um batismo. 
     c. O batismo que continuou foi o batismo nas águas que é um mandamento de Deus  
         para todos os homens em todas as épocas, (Mateus 28:19). 



D. Continue a leitura bíblica diária. 



LIÇÃO 13  OS DONS MILAGROSOS DO ESPIRITO SANTO 
                           A Terceira Medida do Espirito Santo 

I. QUAIS ERAM OS DONS MILAGROSOS DO ESPIRITO SANTO? 

I Coríntios 12:710; (I Coríntios 12:2630; Romanos 12:6-8; Efésios 4:11 ) Alguns destes dons são 
milagrosos e outros possivelmente não. 

II.  COMO OS DONS MILAGROSOS DO ESPIRITO SANTO FORAM TRANSMITIDOS? 

A. Atos 2:43; 5:12  No inicio, somente os apóstolos fizeram milagres, (Atos 26). 

B. Atos 6:1-8  Estêvão, um dos sete homens cheios do Espirito Santo, tornouse o primeiro cristão, 
nãoapóstolo a fazer milagres. Os apóstolos impuseram suas mãos sobre os sete, 6:6. Por que 
Estêvão podia fazer milagres? 

C. Atos 8:119  Filipe tornouse o segundo cristão, não apóstolo, a fazer milagres. 
1. Filipe operava sinais em Samaria, Atos 8:6. Ele também era um dos sete que receberam a 

imposição das ações dos apóstolos (Atos 6:6). 
2. “iam sendo batizados" (8:1213)  Muitos creram e foram batizados, inclusive Simão, o 
     mágico. No batismo nas águas, todos receberam a presença interior do Espirito Santo. (Atos  
     2:38; 5:32). 
3. "enviaramlhe Pedro e João . . . para que recebessem o Espirito Santo" (8:14,15)  mesmo 

sendo um homem cheio do Espirito e com o poder de fazer milagres, Filipe não podia 
transmitir estes dons milagrosos aos outros. Eles tiveram que enviar dois apóstolos para 
Samaria. 

4. "Vendo, porém, Simão que, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o 
Espirito Santo ofereceulhes dinheiro, propondo: Concedei-me também a mim este poder, 
para que aquele sobre quem eu impuser as mãos, receba o Espirito Santo”, (8:18,19). 

D. Conclusão: Somente os apóstolos e as pessoas que receberam a imposição das mãos dos 
apóstolos podiam fazer estes sinais. 

Observação: Paulo também tinha este poder de transmitir os dons milagrosos (Atos 19:6; Romanos 1:11, 
II Timóteo 1:ó), sendo que ele foi escolhido especialmente por Jesus para o ministério apostólico (Gálatas 
1:1, II Coríntios 12:11,12). 

III. ESTES DONS MILAGROSOS DO ESPÍRITO SANTO EXISTEM HOJE EM DIA?  
       I Coríntios 13:813, Marcos 16:17,18. 

A. I Coríntios 13:813  A cessação dos dons milagrosos foi planejada. 
1. Paulo disse que os dons milagrosos cessarão, 13:8. 
2. Quando os dons cessarão, 13:10? Quando vier o que é perfeito. 
3. Temos que identificar o que é "o perfeito". 

a. O que está em contraste com "o perfeito", 13:10? "O perfeito" está em contraste com o 
que está "em parte". 

b. O que foi "em parte" no primeiro século, 13:9? O conhecimento e as profecias da Palavra 
de Deus. Por quê? Porque antes de existir o Novo Testamento escrito, a revelação de 
Deus foi somente em parte. Depois, porém, quando o Cânon do Novo Testamento foi 
completado, a revelação de Deus foi completa e perfeita. (Efésios 4:1114) 



c. Então, "o perfeito" provavelmente significa o Novo Testamento escrito e depois 
completado, os dons milagrosos cessaram por terem cumprido seu propósito. 

4. Verifique com a ilustração de Paulo, 13:11. "Quando era menino . . . quando eu cheguei a ser 
homem . . .".  
a Os dons milagrosos foram dados à igreja na infância dela para revelar oralmente a 

vontade de Deus e para inspirar os escritores do Novo Testamento. 
b. A igreja adulta, porém, depois de receber a Palavra escrita, não precisava mais dos dons 

milagrosos. (Efésios 4:1114) 

B. Marcos 16:1720  Jesus não prometeu os dons milagrosos para todas as pessoas que crêem. 
1. Vs. 17  Note bem, esta passagem não diz que, "estes sinais serão feitos pelos que crêem, 

mas a promessa é, estes sinais hão de acompanhar aqueles que crêem”. 
2. Vs. 20  Os sinais foram feitos e acompanharam a pregação dos apóstolos no começo e mais 

tarde pelas pessoas que receberam a imposição das mãos dos apóstolos. 

           C.  Conclusão: 
1. Paulo disse, os dons milagrosos cessariam quando chegasse "o perfeito", O Novo               
     Testamento escrito. 

2. Quando todos os apóstolos e as pessoas que deles receberam a imposição das mãos  
      morreram os dons milagrosos do Espírito Santo cessaram. 

IV. QUAL FOI O PROPÓSITO DOS DONS MILAGROSOS DO ESPIRITO SANTO? 
A. Marcos 16:20  Para confirmar a Palavra  (Atos 14:3; Hebreus 2:3-4). 

B. João 20:2831  Hoje em dia a Palavra escrita é suficiente e não precisamos mais dos sinais. O 
propósito dos dons foi cumprido no primeiro século. 

V. DEUS AINDA FAZ MILAGRES HOJE EM DIA? 
Claro que sim! (Tiago 5:1516) Um exemplo deste fato é que Deus responde às orações dos fiéis e 
cura os doentes. Os dons milagrosos do Espirito Santo, porém, cessaram no primeiro século. 

VI. CONCLUSÃO E DESAFIO 

A. Somente os apóstolos tinham o poder de transmitir dons milagrosos. 

B. Os dons milagrosos cessaram quando os apóstolos e as pessoas que receberam a imposição das 
mãos dos apóstolos morreram. 

C. Os dons milagrosos do Espirito Santo no Novo Testamento eram provisórios para revelar, 
registrar e confirmar a Palavra e não mais existem hoje em dia. Então, não devemos buscar sinais 
milagrosos, mas devemos procurar a vontade de Deus para conosco na Palavra Dele. 

D. Pesquise mais sobre este assunto no livro O Espirito Santo de Deus no Eterno Propósito;  por   
     Garner Allen Dutton. 


