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“Morrendo o homem, porventura tornará a viver?”, perguntou o sofrido Jó da Bíblia (Jó 14:14). 

A morte é um assunto na mente de todos. É a realidade que todos nós temos que enfrentar. Fazemos  

tudo para estender nossas vidas um pouquinho mais: preocupamo-nos com boa nutrição e planos de 

saúde; praticamos esportes, natação, ginástica para manter o corpo em boa forma, mas mesmo assim, 

um dia morremos!

Será que existe qualquer maneira de vencer a morte e viver eternamente? A resposta clara, dada na 

Bíblia, é “sim.” Você pode receber uma vida abundante e eterna por meio de Jesus Cristo. Este estudo 

bíblico vai lhe ensinar como passar  “Da Morte Para A Vida.”  Você pode fazer este estudo sozinho ou 

com outras pessoas. Leia cada referência bíblica  cuidadosamente e, depois, responda às perguntas 

colocando um círculo em volta da resposta, ou preenchendo o espaço. Abra a sua Bíblia e permita que 

Deus fale a você através da Sua Palavra. Que Deus abençoe seus estudos!

PARA A 

VIDA !DA

MORTE ...
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PARTE A: “Quem É Deus?”  Nestas leituras você vai aprender sobre Deus e que Ele nos dá a vida. 
Quem é Ele, o que Ele fez, como Ele se importa conosco, e o que Ele quer de nós. Também irá estudar 
sobre o grande erro de adorar e servir qualquer outra pessoa, objeto ou coisa, além de Deus.

1. João 17:3
a) Para ter a vida eterna, você precisa conhecer a Deus? SIM – NÃO

2. João 4:23, 24
a) Deus está buscando pessoas para adorá-lo? SIM – NÃO
b) Deus é espírito ou matéria?    _____________________________

3. Atos 17:24-31
a) Quem criou o mundo e tudo que existe nele? ______________
b) Quem precisa de quem?

i) Nós precisamos de Deus
ii) Deus precisa de nós

c) O que mostra que Deus se importa conosco?
i) Ele nos dá vida e fôlego
ii) Ele quer que O busquemos
iii) Ele está perto de cada um de nós
iv) Todas estas respostas

d) Quem pensa que Deus é semelhante a ouro, prata, pedra ou qualquer figura de escultura ou arte é:
i) Inteligente
ii) Ignorante

e) Você  acha  que  Deus  vai  realmente  julgar  e  condenar  os  que  não  se  arrependerem  dos  seus 
pecados, mesmo sabendo que Ele ama e se importa com todos? SIM – NÃO

4. Romanos 1:18-25
a) Até uma pessoa que nunca leu a Bíblia pode saber que o Criador do mundo é poderoso, inteligente 

e divino? SIM – NÃO
b) Quem nega a existência de Deus Criador tem qualquer desculpa? SIM – NÃO
c) O fato de Deus ser o nosso Criador deve nos levar a adorá-lo e glorificá-lo? SIM – NÃO
d) Deus deixa que as pessoas sigam os desejos pecaminosos dos seus corações, 

mesmo Ele não querendo isto? SIM – NÃO
e) Quem adora e serve as coisas criadas em vez do Criador está... CERTO ou ERRADO?
f) Escreva algumas coisas criadas que as pessoas servem ou adoram hoje em dia: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5. Mateus 19:26
a) Existe qualquer coisa que Deus não pode fazer? SIM – NÃO
b) Podemos confiar em Deus para suprir todas as nossas necessidades? SIM – NÃO

6. João 3:16 e Romanos 5:6-8
a) Deus ama você, mesmo sendo um pecador? SIM – NÃO
b) Qual a maior prova do amor de Deus por você? ________________________________
c) O que Deus quer para você?    VIDA ou MORTE?

Em resumo,  você viu que Deus  que nos  criou,  também  nos  ama e quer  que nós  O busquemos,  

adoremos, e glorifiquemos. Este Deus maravilhoso é poderoso e “capaz de fazer infinitamente mais do 

que tudo o que pedimos ou pensamos...” (Efésios 3:20). Ele nos deu o Seu Filho, Jesus, como grande 

demonstração do Seu amor. Vamos aprender algumas coisas importantes sobre este Jesus.
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Parte B: “Quem É Jesus?”  Através  destas  passagens bíblicas  você  vai  aprender  sobre  Jesus 
Cristo, o Príncipe da Vida (Atos 3:15). Quem é Ele? Qual a sua importância para nós? Por que Ele é 
digno de nosso louvor e obediência?

1. João 1:1-4, 14
a) Jesus é Deus? SIM – NÃO
b) Onde se encontra a vida? _________________
c) Jesus é Deus que se tornou um ser humano e viveu aqui na terra por um tempo? SIM – NÃO

2. Mateus 1:20-23
a) A concepção de Jesus foi milagrosa? SIM – NÃO
b) Jesus veio para nos salvar de que? _____________________________
c) Jesus Cristo é:

i) O próprio Deus que vivia aqui na terra conosco na forma de um homem
ii) Somente uma excelente pessoa

3. Mateus 16:13 -16
a) Quem é Jesus? ________________

4. João 10:11, 14, 15, 27
a) Quem é o Bom Pastor? _____________
b) O Bom Pastor veio para cuidar e proteger-nos, mesmo à custa da sua própria vida? SIM – NÃO
c) Para Cristo ser seu Bom Pastor, você tem que ouvi-lo e segui-lo? SIM – NÃO

5. João 14:6
a) Existe qualquer outro caminho para a salvação, além de Jesus? SIM – NÃO
b) Qual a única maneira para chegar-se a Deus e conseguir a vida eterna?

i) Seguir a algum pastor
ii) Seguir a algum padre
iii)Seguir a algum pai de santo
iv) Seguir a Jesus Cristo

c) Há qualquer outra maneira para ter a vida exceto Jesus? SIM – NÃO

6. 1 Timóteo 2:5
a) Existe qualquer outro mediador entre Deus e o homem, além de Jesus? SIM – NÃO
b) Hoje, você pode se aproximar de Deus através de

i) Maria, a mãe de Jesus?
ii) Algum santo ou boa pessoa?
iii) Unicamente por meio de Jesus?

7. Hebreus 10:10-14
a) Quem ofereceu o sacrifício perfeito e único pelos nossos pecados? 

_____________________________
b) O sacrifício de Jesus se repete muitas vezes? SIM – NÃO
c) Qual o sacrifício que você pode oferecer para pagar pelos seus pecados?

i) Orações ou rezas
ii) Sofrimento pessoal
iii) Serviço humilde
iv) Contribuições e ofertas
v) Atos de caridade
vi) Nada que você faz paga o preço dos seus pecados

Resumindo, nestes versículos você viu que Jesus é o Cristo (Messias ou o ungido), o Filho do Deus 
Vivo,  o  Caminho,  a  Verdade,  e  a  Vida,  a  única  maneira  para  o  homem  chegar  ao  Pai  Celestial,  o  
Salvador,  o  Bom  Pastor,  o  único  mediador  entre  Deus  e  os  homens,  o  sacrifício  perfeito,  único  e 
suficiente para pagar os nossos pecados e muito mais! Procure descobrir outras verdades sobre Jesus na 
sua leitura pessoal da Bíblia. Mas você já deve entender porque a Bíblia diz que “não há salvação em 
nenhum outro; porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual  
importa que sejamos salvos” (Atos 4:12).    
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Pare e reflita um pouco sobre esta pessoa tão maravilhosa! Reconheça a grandeza  dele e o quanto 
você precisa dele para tudo, especialmente para a sua salvação. Busque a salvação e a vida eterna que 
vem somente em Jesus Cristo!

PARTE C: “Jesus É O Senhor”           Nesta parte você vai aprender o que significa o fato de 
Jesus ser O Senhor. Por que Ele tem autoridade sobre nós? Qual a importância dos seus mandamentos e 
do seu exemplo?

1. Atos 2:36
a. Depois da sua ressurreição, Jesus foi feito _________________ e _________________

2. Filipenses 2:9-11
a. Existe qualquer pessoa mais exaltada que Jesus? SIM – NÃO
b. Quem vai confessar um dia que Jesus é O Senhor? __________________

3. Mateus 28:18
a) Jesus tem __________ a autoridade.
b) Será que Jesus tem o direito de nos mandar fazer qualquer coisa que Ele queira?        SIM – NÃO
c) Quem tem mais autoridade sobre você?

i) Um concílio de líderes religiosos
ii) O governo do país
iii) Um pregador ou padre
iv) Sua família
v) Jesus Cristo

4. João 12:48
a. Jesus disse que seremos julgados no juízo final pelas palavras de:

i) Um pastor
ii) Um rabino
iii) Um padre
iv) Jesus mesmo

b. No dia do juízo, a base do julgamento será o que você achou certo ou errado? SIM – NÃO
c. No juízo de Deus, seremos julgados pelas palavras e crenças dos nossos pais? SIM – NÃO

5. Lucas 6:46
a. A pessoa que chama Jesus de “Senhor” está obrigada a 

_____________________________.
b. Se você não está obedecendo a Jesus, você tem o direito de chamá-lo de “Senhor?” SIM – NÃO

6. Mateus 7:21-23
a. Todos os que creem em Jesus e O chamam de Senhor serão salvos? SIM – NÃO
b. É necessário obedecer a Jesus para ser salvo? SIM – NÃO
c. Você deseja obedecer a Jesus em tudo? SIM – NÃO

7. 1 João 2:6
a. Quem é o exemplo de vida que devemos imitar? 

__________________________________
b. Devemos viver como Jesus, isto é, mostrando as mesmas virtudes, valores e atitudes?  SIM – NÃO
c. É fácil alguém dizer, “Eu sou cristão,” mas a pessoa que realmente está com Cristo deve 

____________________________________
8. João 10:27

a. Escreva duas coisas que as ovelhas de Jesus fazem: _____________ e _______________
b. Você já decidiu seguir a Jesus, sendo seu discípulo? SIM – NÃO

9. Lucas 14:25 -33
a. Para ser um discípulo verdadeiro, você tem que colocar Jesus e Sua vontade acima de tudo na sua 

vida? SIM – NÃO
b. Você acha que esta exigência é demais? SIM – NÃO
c. Você seria um cristão mesmo que sua família estivesse contra esta decisão? SIM – NÃO

Em resumo, você viu que Jesus é o Senhor de tudo, e que, na prática, esta verdade significa que é Ele  
quem manda na vida do cristão verdadeiro. Ninguém pode pensar em ser um cristão de verdade sem se 
dobrar perante Jesus, entregando o controle da sua vida a Ele. Ninguém pode se tornar um cristão sem  
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decidir obedecê-lo. O alvo do cristão é ser semelhante a Jesus em tudo e obediente a Ele em tudo. Mas 
lembre-se do alto preço que Ele pagou para ser seu Senhor: Ele deu a sua própria vida por você e agora 
exige que você viva por Ele. Pare agora e reflita sobre estas verdades. Pergunte a si mesmo se está  
pronto para chamar Jesus de Senhor, sabendo o compromisso que esta confissão implica na sua vida.

PARTE D: “Por Que Jesus Tinha Que Morrer?”  Através destas leituras você vai aprender 
sobre o pecado. Como ele atrai o castigo de Deus sobre o pecador. Porque o sofrimento e a morte de 
Jesus na cruz foram necessários para que nós pudéssemos ser salvos do castigo de Deus. Como Jesus  
resolveu o grande problema do pecado na cruz do Calvário.

1. 1 João 3:4 e 1 João 5:17
a) Quem transgride, isto é, desobedece a lei de Deus é um pecador?       SIM – NÃO
b) Se você faz qualquer coisa que não é justa, ou seja, que não é certa, conforme a vontade de Deus,  

você se torna pecador? SIM – NÃO
c) Você, pessoalmente, já desobedeceu a Deus? SIM – NÃO

2. Tiago 4:17
a) O pecador é só aquele que mata, rouba, adultera ou pratica outros “crimes pesados”?   SIM – NÃO
b) Também é pecado deixar de fazer o bem que você sabe que deve fazer? SIM – NÃO
c) Você sempre tem feito o bem que deve fazer? SIM – NÃO

3. Gálatas 3:10
a) A pessoa que nem sempre faz tudo que Deus manda é pecadora e _____________________ !
b) Você sempre tem feito tudo o que Deus manda? SIM – NÃO

4. Romanos 3:23
a) Você é um pecador? SIM – NÃO
b) Escreva alguns dos SEUS PECADOS sobre esta cruz:

c) Pensando nestes seus pecados, responda para si mesmo:
i) Estes seus pecados entristecem a Deus? SIM – NÃO
ii) Estes seus pecados entristecem a você? SIM – NÃO
iii) Você sabe que Deus vai castigar os pecadores? SIM – NÃO
iv) Você quer ser perdoado e ficar tão limpo como uma criança recém-nascida? SIM – NÃO
v) Você quer viver com Cristo eternamente? SIM – NÃO

5. Romanos 6:23
a) O que um pecador merece receber como seu salário?

i) Uma doença
ii) Uma boa repreensão
iii) Uma outra chance
iv) Ser perdoado
v) Morrer eternamente

b) Deus está sendo justo quando castiga o pecador? SIM – NÃO
c) Você, sendo pecador, merece o castigo de Deus? SIM – NÃO

6. Gálatas 3:13
• Jesus assumiu, na cruz, a maldição que você merecia por causa dos seus pecados? SIM – NÃO
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7. 1 João 4:9-10
a) Qual a grande prova de que Deus lhe ama? _____________________
b) Você concorda com Deus que o pecado é uma coisa grave e tem consequências ruins? SIM – NÃO

Você  já  deve  ter  percebido  que  você,  como  as  demais  pessoas,  é  um  pecador  que  merece  a 
condenação de Deus e a morte. Mas “Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho” para 
poder nos dar a vida. Jesus foi castigado em seu lugar. Medite nisto, porque cada um tem que decidir 
como vai responder a estas verdades. Se você quiser ser perdoado dos pecados, então vai querer saber 
como receber o perdão e, assim, passar da morte para a vida.

PARTE E: “O Que Fazer Para Ser Salvo Dos Pecados E Passar Da Morte Para A  
Vida?”   Nestas leituras você aprenderá o que é necessário para receber o perdão dos seus pecados e a 
vida eterna. Lembre-se do que já aprendeu antes como Jesus já pagou o preço dos seus pecados! Agora 
você vai aprender o que fazer para receber o benefício do sacrifício de Cristo na cruz.

1. João 3:16
a)  Para obter a vida eterna, você tem que crer em Jesus? SIM – NÃO

2. João 8:24
a) É possível você ser salvo se você não crer em Jesus? SIM – NÃO

3. Romanos 10:14
a) Para crer, você tem que ouvir o evangelho? SIM – NÃO

4. Lucas 13:3
a) Você receberá a vida eterna se recusar se arrepender dos seus pecados? SIM – NÃO

5. 2 Coríntios 7:10
a) O arrependimento significa:

i) decidir não continuar no pecado e voltar para Deus
ii) apenas entristecer-se pelos seus pecados

b) Você deseja deixar de praticar o pecado? SIM – NÃO
8. Romanos 10:9 

• Você pode ser salvo se chamar Jesus de Senhor, mas recusar fazer o que Ele manda?  SIM – NÃO
7.Marcos 16:16

a) Qual é a verdade de Jesus Cristo?
i) Quem crer será salvo e depois deve ser batizado
ii) Quem for batizado será salvo e depois deve crer
iii)Quem crer e for batizado será salvo

9. Atos 2:38
a) Qual a finalidade do batismo bíblico?

i) perdão dos pecados
ii) anunciar que já foi salvo
iii)tornar-se membro de uma denominação religiosa

10. Atos 22:1-16
a) Quando Saulo foi salvo?

i) quando creu em Jesus no caminho
ii) enquanto orava e jejuava em Damasco
iii)quando foi batizado, sendo lavado dos seus pecados

b) No ato de batismo, nós devemos estar implorando para que o Senhor nos lave dos nossos pecados.  
CERTO ou ERRADO?

11. Colossenses 2:12
a) O batismo é uma expressão de fé no poder de Deus? SIM – NÃO
b) Batizar uma pessoa que não crê em Deus é: CERTO ou ERRADO?

12.  Romanos 6:3 -6
a) A  nova  vida  começa  antes  ou  depois  deste  sepultamento  e  ressurreição  no  batismo? 

____________________________________
13. Como foi SEU batismo?

a) Você creu em Cristo quando você foi batizado? SIM – NÃO
b) Seu batismo foi um sepultamento em água? SIM – NÃO
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c) Seu batismo foi para ser perdoado dos pecados pelo sacrifício de Jesus na cruz? SIM – NÃO
d) Você se arrependeu dos seus pecados antes de ser batizado?   SIM – NÃO
e) Seu batismo foi Bíblico e, por isso, válido? SIM – NÃO

Em resumo, para você deixar para trás o mundo e o pecado e se tornar cristão, você precisa: ouvir e 
entender o evangelho de Jesus Cristo, crer que Jesus, o Filho de Deus, viveu a vida sem pecado, morreu 
na cruz em seu lugar e ressuscitou dos  mortos  no 3  dia.  Também  precisa arrepender-se dos seus 
pecados, decidindo firmemente que vai viver em submissão ao Senhor Jesus e ser batizado nas águas, 
em nome de Jesus Cristo para ser perdoado dos seus pecados! Assim pode começar a vida cristã, livre 
do  pavor  do  castigo  de  Deus  e  seguro  na  esperança  da  vida  eterna  com  Cristo.  Pense  sobre  sua 
necessidade de se tornar  um cristão.  Se você já se converteu a Cristo,  pergunte a si  mesmo se sua 
conversão foi conforme a Bíblia ou não. Mas antes de fazer tão grande decisão, você deve saber dos 
compromissos que o cristão verdadeiro assume.

PARTE F: “A Vontade De Deus Para A Igreja” Através destas leituras você vai aprender o 
que Deus quer de você como cristão e membro da igreja dele O que é a igreja? Como a igreja deve ser? O 
que a igreja deve fazer? Qual a sua responsabilidade como membro da igreja?

1. Efésios 1:22-23
a) Quem tem toda a autoridade sobre a igreja? _______________________
b) Quem é o cabeça (chefe) da igreja?

i) O Papa da Igreja Católica
ii) algum reverendo ou bispo protestante
iii)exclusivamente Jesus Cristo

c) A igreja é chamada de “corpo de Cristo”? SIM – NÃO
2. Efésios 4:4

a) Quantos corpos (igrejas) Jesus tem, segundo a Sua Palavra? _________
b) A igreja (corpo de Cristo) deve se submeter

i) às tradições e decretos humanos
ii) a Jesus que é o cabeça

3. João 17:21
a) Jesus quer que todos seus seguidores sejam

i) unidos
ii) divididos em numerosas denominações religiosas

4. 1 Coríntios 1:10-13
a) Deus condena as divisões na igreja dele? SIM – NÃO
b) Certas pessoas dizem: “Que bom que há tantas denominações porque assim cada um pode achar 

uma igreja ao seu gosto!” Isto é   CERTO ou ERRADO?
5. Efésios 4:16

a) Todo cristão deve participar ativamente na vida e obras da igreja? SIM – NÃO
6. Hebreus 10:24-25

a) Deus quer que todos os cristãos participem das reuniões e cultos da igreja com constância? 
SIM – NÃO

7. Colossenses 3:16
a) Louvando a Deus com salmos,  hinos  e cânticos  espirituais  faz parte  da nova vida em Cristo? 

SIM – NÃO
8. Atos 17:11

a) Você deve sempre estudar e se aprofundar na Bíblia para verificar a verdade daquilo que você 
ouve? SIM – NÃO

9. Romanos 12:1-2
a) Toda a sua vida deve ser dedicada ao Senhor? SIM – NÃO
b) Faça uma lista de algumas áreas da sua vida que você pode dedicar a Deus:

Em resumo, a vida cristã é uma vida de participação e envolvimento, na igreja, no evangelismo, 
e nas obras do Senhor. Ser cristão representa um compromisso sério que você deve considerar 
antes de tomar a decisão de se tornar discípulo de Jesus Cristo. Mas lembre-se, não há salvação  
em nenhum outro caminho.
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PARTE G: “Como Permanecer Na Vida Eterna” Através destas leituras você vai aprender 
como manter sua nova vida que Deus lhe dá. Lembre-se que muitos dizem, “Sou cristão”, mas a vida do 
cristão verdadeiro se revela nas suas obras.
1. 1 João 1:5-7

a) Se um cristão começar a viver nas trevas, ele vai perder a sua comunhão com Deus? SIM – NÃO
b) Se um cristão deixar de andar na luz, o sangue de Cristo ainda o purificará do pecado? SIM – NÃO

2. 1 João 2:9
a) Se um cristão não viver amando seus irmãos em Cristo, ele ainda continua salvo? SIM – NÃO

3. 1 João 2:3-6
a) Se um cristão deixar de obedecer a Jesus, ele ainda terá salvação?    SIM – NÃO

4. 1 João 4:1, 6
a) Será que todos os que ensinam em nome de uma religião sempre falam a verdade? SIM – NÃO
b) Para ser um cristão verdadeiro, você tem que aceitar os ensinamentos dos apóstolos de Jesus?  

SIM – NÃO

Em resumo, a vida cristã é uma vida dedicada ao alvo de ser, cada dia mais, parecido com o próprio  
Jesus Cristo.  Esta vida começa quando a  pessoa crê  em Cristo,  se arrepende dos seus pecados  e é  
batizada em nome de Jesus para ser perdoada dos pecados. Esta vida se mantém enquanto andamos na 
luz (amando aos irmãos, acreditando na doutrina verdadeira de Cristo e obedecendo os mandamentos 
de  Cristo).  Esta  é  uma  vida  digna  do  Senhor.  Reflita  sobre  a  qualidade  e  a  beleza  da  vida  cristã  
verdadeira. Não se engane com a vida de alguns “cristãos” nominais. Jesus nos chama para vivermos 
uma vida elevada; uma vida digna dele
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Parte H: “Revisão E Conclusão”  Revise o que você aprendeu e faça uma aplicação pessoal para 
sua vida, respondendo a estas perguntas:

1. Você entende que é um pecador e merece receber o salário do pecado que é a morte? SIM – NÃO
2. Você entende que Jesus pagou o preço dos seus pecados e de todos nós quando Ele morreu na cruz? 

SIM – NÃO
3. Você realmente ama a Deus e a Jesus de todo seu coração? SIM – NÃO
4. Você, sem pressão de pessoas, mas de livre vontade, quer renunciar a tudo e dedicar-se agora a Jesus 

Cristo?       SIM – NÃO
5. Você está pronto para confessar publicamente que Jesus é Filho de Deus e que Ele é o único Senhor? 

SIM – NÃO
6. Você quer se unir com Cristo no batismo para ser perdoado de todos os seus pecados? SIM – NÃO
7. Você deseja ser simplesmente um cristão, membro do Seu corpo, a igreja? SIM – NÃO
8. Você entende e está disposto a aceitar os compromissos da vida cristã? SIM – NÃO
9. Se você  respondeu “SIM” a todas  estas  perguntas,  então  leia Atos  22:16  “E  agora, porque  está  

demorando?  Levante-se,  seja  batizado  e  lave  os  seus  pecados,  invocando  o  nome  dele”  e  2 
Tessalonicenses 1:9  “...  o  Senhor Jesus  será revelado  do céu,  com os seus  anjos  poderosos,  em  
chama de fogo. Então ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho  
de nosso  Senhor Jesus.  Estes  sofrerão a pena da destruição eterna, separados da presença do  
Senhor e da majestade do seu poder...”

Estas passagens devem motivar você a pensar seriamente sobre esta decisão de obedecer ao evangelho 
de Jesus Cristo. Pense bem antes de qualquer decisão, mas note a urgência de ser salvo. Lembre-se que 
ninguém sabe o dia nem a hora que o Senhor Jesus vai voltar. A decisão é sua! Você realmente quer se  
tornar um cristão verdadeiro, livrar-se dos seus pecados, escapar da morte e entrar na vida eterna?
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