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1  –  INTRODUÇÃO À BÍBLIA 
 
A Bíblia apresenta um resumo sobre as relações entre Deus e as pessoas, desde a criação até a 
eternidade, mostrando o plano de Deus para salvar as pessoas.  A Bíblia é a Palavra de Deus. 
 
Ela foi escrita por cerca de 40 homens, num período de aproximadamente 1500 anos.  Reis, profetas, 
fazendeiros, pescadores, médicos, etc., escreveram os 66 livros da Bíblia sobre os magníficos temas de 
Deus, da natureza, do nosso mundo futuro, do propósito da história e da salvação.  Ainda assim, seus 
escritos são completamente harmoniosos. 
 
1.  A Bíblia tem duas grandes divisões:  O ________________ e o ____________ Testamento. 
 
2.  A Bíblia em português é uma tradução.  O Antigo Testamento foi escrito em hebraico.  O Novo 
Testamento foi escrito em grego. 
 
3.  Há 66 livros na Bíblia. _________ pertencem ao Antigo Testamento e _________ ao Novo. 
 
4.  Os dois testamentos têm 4 divisões cada um, que se correspondem: 
 

O ANTIGO TESTAMENTO 
 
Os 5 livros da lei de Moisés: 
Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, e 
Deuteronômio.   
  
Livros da história do povo de Deus: 
Josué, Juízes, Rute, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 
Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, e 
Ester 
 
Livros poéticos:         

Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, e 
Cantares 
 
Profetas do Antigo Testamento: 
Isaías, Jeremias, Lamentações, 
Ezequiel, Daniel, e os 12 profetas 
menores 

O  NOVO TESTAMENTO  
 
Os 4 evangelhos: 
Mateus, Marcos, Lucas, e João  
 
Livro da história da igreja  
Atos 
 
Cartas gerais: 
Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, 
Filipenses, Colossenses, 
Tessalonicenses, Timóteo, Tito, 
Filemom, Hebreus, Tiago, Pedro, João, 
e Judas 
 
Livro de profecia: 
Apocalipse 
 
 

 
Observação: Os livros Apócrifos foram acrescentados no Concílio de Trento em 1546.  Esses 
livros não constam na Bíblia em hebraico nem são citados por Jesus e os apóstolos. 
 
5. Os títulos dos parágrafos não foram escritos pelos autores originais, mas são acrescentados para 
ajudar o leitor a entender o conteúdo de cada parágrafo.  Eles nem sempre contêm todo o conteúdo do 
parágrafo.  Os capítulos e versículos também foram acrescentados para nos ajudar. 
 
6.  As referências ao pé da página ajudam o leitor a achar outras passagens sobre o assunto que está se 
desenvolvendo. 
 
7. A Bíblia afirma ser a Palavra de Deus em mais de 4.000 passagens. (Isaías 1:10-11; Ezequiel 1:1-3; 
1 Tessalonicenses 2:13; 2 Timóteo 3:16) 
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8.  A Bíblia divide a história em três épocas: 
 

   A) A Era ___________________   B) A Era __________________    C) A Era _________________ 
 

A)  A Era Patriarcal:  Nesta primeira época, que começa com a criação, Deus revelou-se aos 
chefes das famílias, chamados, e patriarcas.  Esta época cobre acontecimentos importantes 
como o primeiro pecado (Gênesis 3:1-6), o dilúvio (Gênesis 6), as promessas feitas a Abraão 
(Gênesis 12:1-3) e o êxodo (Êxodo 12). 
O grande tema central de toda a Bíblia é o Senhor Jesus Cristo (João 5:39-40).  E é através de 
Jesus que as promessas feitas a Abraão são cumpridas (Gálatas 3:13-14, 24-29). 

 
B)  A Era Mosaica ou Judaica:  Esta época abrange quase 1.500 anos, indo desde os dias de 
Moisés até a morte de Jesus na cruz.  Deus deu a lei aos judeus através de Moisés  
(Deuteronômio 5:1-3).  O Antigo Testamento é especificamente dirigido à nação judaica.  
Nesta época Deus prometeu uma nova aliança (Jeremias 31:31-34). 

 
C)  A Era Cristã:  Hoje Deus fala através de Jesus Cristo (Hebreus 1:1-2).  Jesus é o Mediador 
da nova aliança que passou a vigorar quando Jesus morreu na cruz (Hebreus 9:15-17).             
A época Cristã vai continuar até a volta de Cristo.  Vivemos hoje nos “últimos tempos” (Atos 
2:16-17). 

 
 

COMO  ESTUDAR  A BÍBLIA? 
 
1.  Devemos sempre ter um horário adequado para nosso estudo.  Procure um lugar silencioso e 
bastante iluminado.  É bom ter sempre um caderno, lápis e dicionário por perto. 
 
2.  O bom estudante da Palavra de Deus chega com humildade.  “Quem sabe tudo nada aprende.”   
É importante chegar com muita vontade e disposição para aprender mais do Senhor.  Devemos abrir 
mão de nossas próprias ideias para entender aquilo que Deus quer nos ensinar através da Bíblia 
Sagrada.  E é fundamental pôr em prática em nossas vidas as verdades aprendidas. 
 
3.  O princípio básico para a interpretação correta das Escrituras (ou qualquer outro livro) é:  
ESTUDAR OS VERSÍCULOS EM SEU PRÓPRIO CONTEXTO.   
 

O contexto inclui o que está escrito antes e depois.  Ler o contexto dá o sentido do versículo. 
Faça as seguintes perguntas para verificar o contexto de uma passagem: 
 

A)  Quem disse ou escreveu a passagem?  Às vezes o autor é indicado no princípio do livro.   
As palavras foram faladas por um incrédulo, um profeta, ou um cristão?   
Por exemplo, em Mateus 28:13 está escrito: “Vieram de noite os discípulos dele e o roubaram, 
enquanto dormíamos.”  Mas quem disse isso sobre a ressurreição de Jesus? 

 
B)  Para quem a passagem foi escrita?  As palavras foram dirigidas ao cristão, ao incrédulo, aos 
judeus, etc.?  Em Atos 22:16 está escrito: “Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados . . .” 
Quem ouviu estas palavras? 

 
C)  Por que foi escrito?  Devemos verificar o porquê do texto ter sido escrito.  Às vezes é explicado 
nos primeiros versículos do livro.  Outras vezes temos que ler todo o livro.   
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Por exemplo, em Marcos 2:5 Jesus disse ao paralítico:  “Filho, os teus pecados estão 
perdoados.”   
Para saber por que Jesus disse isto a um homem doente é necessário ler Marcos 2:1-12. 
 
4)  Quando foi escrito?  Foi escrito antes ou depois da vinda de Cristo?  Foi escrito antes ou 
depois de entrar em vigor a Nova Aliança? 
Em Levítico 9:7 a Bíblia diz: “Chega-te ao altar, faze a tua oferta pelo pecado e o teu 
holocausto.” Isto foi escrito em qual época da Bíblia? 
 
Quando as pessoas não observam estas regras básicas podem ficar atrapalhadas.  Podem até 
deturpar a verdade e criar novas doutrinas falsas.   
 
Jesus disse: “Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de 
Deus.”  (Mateus 4:4) 
 
Certa vez um dos muitos fãs de um músico mundialmente conhecido exclamou: 
--Eu daria a vida para tocar igual ao senhor! 
E o mestre respondeu: 
--Sim, custa a vida, mesmo! 
 
É óbvio que o sucesso em qualquer campo vem apenas com muita dedicação e trabalho.  
Custa muito tempo para conhecer bem a palavra de Deus.  Mas as recompensas são boas!  
Através da Bíblia nós podemos conhecer o Criador do universo.  Este Deus nos oferece 
sabedoria para esta vida (Tiago 1:5) e a salvação eterna (1 João 2:1-2). 
 
Que Deus lhe abençoe neste seu propósito de conhecer o livro mais importante do mundo! 
 

 



     
 

 
4 



     
 

 
5 

2  –  A  AUTORIDADE  DA  PALAVRA 
O que as Escrituras dizem de si mesmas? 

 
2 Timóteo 3:16-17 
1.  Como as Escrituras explicam a sua origem? _____________________________________ 
 
2.  A Escritura é útil para _______________________________________________________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
  
Hebreus 4:12-13 
1.  Com que instrumento é comparada a Palavra de Deus? _____________________________ 
 
2.  Qual é a função da Palavra de Deus? ___________________________________________ 
 
3.  Qual é a função do bisturi do cirurgião? _________________________________________ 
 
4.  Sob que circunstâncias você se submeteria a um bisturi? ___________________________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 
Observação:  Como o bisturi, a Palavra de Deus incomoda, mas tira o pecado de nossas vidas.  
A Palavra de Deus tem muito poder. 
 
2 Pedro 1:20-21 
1.  Temos nas Escrituras a vontade humana? _______________________________________ 
 
2.  De onde vieram as Escrituras? ________________________________________________ 
 
3.  A verdade bíblica é absoluta? _______ Por quê? _________________________________ 
 
João 8:31-32 e Mateus 7:21 
1.  Quem é um verdadeiro discípulo de Jesus? ______________________________________ 
 
2.  Apenas crer em Jesus é suficiente? _____________________________________________ 
 
3.  Jesus disse que você pode obedecer apenas uma parte da vontade dEle e mesmo assim o 
agradar? ____________________________________________________________________ 
 
Marcos 7:1-9   
1.  Os fariseus estavam seguindo o mandamento de Deus ou os ensinos dos homens? _______ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 
Observação:  Originalmente, esta lavagem das mãos foi para tirar a sujeira das mãos, mas se 
transformou num ritual religioso.  Esta cerimônia tradicional passou a ter o propósito de 
purificar as mãos espiritualmente.  Jesus não seguiu esta tradição. 
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2.  Leia vs. 6.  Jesus chamou estas pessoas de quê? __________________________________ 
      

Por quê? ____________________________________________________________________ 
 

3.  Leia vs. 6-8.  A pessoa que segue as tradições dos homens acaba se afastando de 
 

    _________________________________________________________________________. 
 
4.  Tradições existem hoje? _______ Explique. _____________________________________ 
 

    _________________________________________________________________________ 
 
5.  Devemos seguir a Bíblia ou as tradições? _______________________________________ 
 
1 Timóteo 4:16 e Colossenses 1:9-10 
1.  Um avião tem duas asas.  Sem dúvida as duas são igualmente importantes.  Há dois 
fatores na vida Cristã que são muito importantes.  Quais são esses fatores? _______________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 
2.  Qual é a ligação entre o conhecimento e a nossa conduta? __________________________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 
Atos 17:10-11 
1.  Por que as pessoas de Beréia eram mais nobres que as de Tessalônica? ________________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 
2.  Elas estudavam as Escrituras todos os dias? ______________________________________ 
 
3.  Você deve sempre verificar o que os líderes religiosos dizem? _______________________ 
 
4.  Você precisa ler e estudar a Bíblia todos os dias? _________________________________ 
      
Vamos seguir o exemplo do povo de Beréia! 
 
João 12:47-48 
1.  Conforme esses versículos, o que será nosso juiz no último dia? _____________________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 
2.  O que você vai utilizar para ser o padrão de sua vida? ______________________________ 
 
3.  Você está preparado para ser julgado por Deus no último dia? _______________________ 
      

Por quê? ____________________________________________________________________ 
  
Desafio:  Seguindo o exemplo do povo de Beréia, vamos criar o hábito de separar um tempo 
em nosso dia para ler as Escrituras. 
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3  –  JESUS, O  FILHO  DE  DEUS 
 

Lucas 1:1-4 
Lucas escreveu este livro baseado em informações de pessoas que estiveram com Jesus. 
 

1.  A informação que temos a respeito de Jesus foi fornecida por quem? __________________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 
2.  Você já reparou que muitos dos relatos na Bíblia só podiam ser contados por alguém que 
estivesse presente e visse com seus próprios olhos? __________________________________ 
 
João 20:30-31 
1.  Tudo que Jesus fez está escrito na Bíblia? _______________________________________ 
 
2.  O que está registrado sobre Jesus foi escrito com qual objetivo? ______________________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 
Marcos 1:1 
1.  Marcos afirma que Jesus é ___________________________________________________ 
 
Será que Marcos está com razão quando afirma que Jesus é o Filho de Deus? 
Vamos comprovar nas seguintes passagens. 
 

Marcos 1:21-28 
1.  Como Jesus ensinava? (vs.22) ________________________________________________ 
 
2.  Qual foi a reação do povo? ___________________________________________________ 
 
3.  Jesus expulsou o espírito mau do homem possesso? _______________________________ 
 
4.  O que o povo disse quando viu isto? (vs.27-28) __________________________________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 
Marcos 2:1-12 
1.  Jesus curou o paralítico? _____________________________________________________ 
 
2.  O que Jesus queria mostrar com este milagre? (vs.10) _____________________________  
 

     _________________________________________________________________________ 
 
3.  O que disseram as pessoas? (vs.12) ____________________________________________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 
Marcos 4:35-41 
1.  Os discípulos ficaram com medo do temporal? ___________________________________ 
 
2.  O que Jesus fez? (vs.39) ____________________________________________________ 
 
3.  Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? _______________________________ 
  

     _________________________________________________________________________ 
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Lucas 9:18-20 
Uma vez Jesus perguntou aos seus discípulos:  “Quem as multidões dizem que eu sou?” 
 

1.  Qual foi a resposta que os discípulos deram? (vs.19) ______________________________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 
2.  O que Pedro disse? (vs.20) __________________________________________________ 
 
3.  E na sua opinião, quem é Jesus? _______________________________________________ 
 
João 6:66-69 
Observação:  Nesta ocasião Jesus falou em compromisso.  Quem segue a Jesus tem que seguir 
em tudo e de todo o coração.  Quando as pessoas entenderam o que Jesus queria, muitas delas 
já não queriam seguir Jesus e foram embora (vs.66).  Então Jesus virou para os doze 
discípulos e perguntou:  “Vocês também querem ir embora?” 
 

1.  Qual foi a resposta de Pedro? (vs.68-69) ________________________________________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 
2.  O que você acha dessa resposta? ______________________________________________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 
3.  Vale a pena seguir o Filho de Deus? ____________ Por quê? _______________________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 
4.  Por que Jesus tem o direito de exigir obediência? _________________________________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 
Desafio:  Continue lendo a Palavra diariamente! 
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4  –  JESUS, ENVIADO PARA TRAZER O REINO DE DEUS 
 
Isaías 7:14 e Mateus 1:18-25 
A vinda de Jesus foi prevista por vários profetas do Antigo Testamento.  Foi previsto que o 
Filho de Deus iria nascer de uma virgem.  Isaías fez essa profecia mais ou menos 700 anos 
antes do nascimento de Jesus. 
 

1.  O que quer dizer o nome Emanuel? ____________________________________________ 
 
2.  Por que Jesus foi chamado Emanuel? ___________________________________________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 
Miquéias 5:2 e Mateus 2:1-6 
O profeta Miquéias previu 700 anos antes de Jesus que o enviado de Deus iria nascer na 
cidade de Belém. 
 

1.  Quais são as origens de Jesus? ________________________________________________ 
 
2.  Jesus foi enviado para reinar? _________________________________________________ 
 
3.  Em Mateus 2:6, Jesus é chamado de “o Guia”.  O que isto quer dizer? _________________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 
Isaías 53:4-9 
Veja como Isaías descreve com exatidão a morte de Jesus. 
 

1.  Como é possível Isaías falar com tanta exatidão a respeito de Jesus 700 anos antes dEle  
 

nascer? _____________________________________________________________________ 
 
2.  Você tem certeza de que Jesus foi enviado por Deus? __________ Por quê? ____________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 
Daniel 2:27-45 
1.  Qual reino é representado pela cabeça da estátua? (v.36-38) ________________________ 
 
2.  Quais são os outros reinos previstos nesse sonho da estátua? (veja também Daniel 8:19-25) 
     _________________________________________________________________________ 
 
3.  Qual reino vai prevalecer sobre todos os outros reinos? (v.44-45) ____________________ 
 
Marcos 1:14-15 
1.  Jesus veio anunciar as Boas-Notícias.  Jesus disse:  “Chegou a hora e o ________________ 
 

   ______________________________________________________________ está próximo”. 
 
Mateus 6:10 
1.  No Reino de Deus todos fazem a vontade de quem? _______________________________ 
 
Observação: Um reino é um povo governado por um rei.  Sendo assim, no reino de Deus, 
Deus é o rei.  Isso significa que Deus é o rei da minha vida.  Eu quero fazer a vontade de 
Deus. 
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Colossenses 1:13-14 
1.  A pessoa que está no reino do Filho de Deus foi liberta de que? ______________________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 
2.  Como podemos escapar do poder das trevas? ____________________________________ 
 
Mateus 7:21-23 
1.  Quem vai entrar no reino de Deus? ____________________________________________ 
 
2.  Para entrar no reino é necessário deixar de lado sua própria vontade para fazer a vontade de 
Deus? ______________________________________________________________________ 
 
Mateus 25:31-46 
1.  Como são as pessoas que vão entrar no reino? ____________________________________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 
2.  Todos que não entram no reino dos céus vão para qual lugar? (vs.46) _________________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 
Mateus 13:45-46 
1.  Quanto vale o reino de Deus? _________________________________________________ 
 
2.  O que é mais importante do que o reino? ________________________________________ 
 
3.  Qual deve ser a atitude da pessoa que encontra o verdadeiro reino de Deus? ____________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 
Mateus 6:33 
1.  O que devemos buscar antes de tudo? __________________________________________ 
 
2.  O que podemos fazer para colocar o reino de Deus em primeiro lugar em nossas vidas?          
     _________________________________________________________________________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 
Resumo:  Deus falou através dos profetas que Ele iria enviar Seu Filho para salvar o mundo e 
para estabelecer o Seu reino.  Jesus veio para nos libertar do poder de Satanás e possibilitar 
nossa entrada no reino dos céus.  Todos que fazem a vontade de Deus fazem parte do reino de 
Deus.  Não há nada mais importante do que o reino de Deus.  Vale a pena buscar esse reino de 
todo o coração. 
 
Desafio:  Coloque o reino em primeiro lugar na sua vida!  Continue lendo a Bíblia todos os 
dias.  Participe de todos os cultos da igreja durante um mês. 
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5  –  A  IGREJA  BÍBLICA 
 
Mateus 16:15-18 
1.  O que Pedro disse sobre a identidade de Jesus? ___________________________________ 
 
2.  Quem é o dono da igreja? ____________________________________________________ 
 
3.  Quem vai derrotar a igreja? __________________________________________________ 
 
1 Coríntios 1:1-3 
1.  A igreja é um prédio ou um grupo de pessoas? ___________________________________ 
 
2.  Os membros da igreja são chamados para serem ____________________________. (vs.2) 
 
1 Coríntios 12:12-27 
1.  Um corpo humano tem muitos membros? _______________________________________ 
 
2.  Todos são necessários? ______________________________________________________ 
 
3.  Quem é importante na igreja (abaixo de Cristo)? __________________________________  
 

Por quê? ____________________________________________________________________ 
 
Efésios 5:22-30 
1.  Quem é o cabeça da igreja? __________________________________________________ 
 
2.  Cristo amou a igreja? _______________________________________________________ 
 
3.  O que Cristo fez pela igreja? (vs.25) ___________________________________________ 
 
4.  Como Cristo quer apresentar a igreja? (vs.26-27) _________________________________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
      
5.  Cada pessoa que é membro da igreja deve procurar levar uma vida pura? ______________ 
 
6.  O que Cristo faz ainda hoje pela igreja? (vs.29-30)________________________________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 
Observação:  Jesus Cristo é o cabeça da igreja e a igreja é o corpo de Cristo.  A Bíblia ensina 
que há um só corpo e um só Senhor. (Efésios 4:4-6) 
 
João 17:20-21 
1.  Qual é a vontade de Jesus para os membros da igreja? _____________________________ 
   

     _________________________________________________________________________ 
 
1 Coríntios 1:10-13 
1.  Devem existir divisões na igreja? ______________________________________________ 
 
2.  Você acha que Cristo se alegra vendo o grande número de denominações que existem 
  

hoje em dia? _________________________________________________________________ 
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3.  Como podemos evitar as divisões? (vs.13)_______________________________________ 
 

Observação:  As divisões vêm quando pessoas seguem os ensinamentos de homens. Devemos 
estar unidos, seguindo apenas Jesus Cristo e a sua palavra, a Bíblia.  Veja Gálatas 1:6-8 e João 
8:31. 
 
Atos 2:42-47 
1.  Na primeira igreja todos continuavam firmes em quatro atividades.  Cite as quatro. (vs.42) 
 

     1) _______________________________________________________________________ 
      
     2) _______________________________________________________________________ 
      
     3) _______________________________________________________________________ 
      
     4) _______________________________________________________________________ 
 
2.  Descreva em suas palavras a união que existia naquela igreja. _______________________   
 

     _________________________________________________________________________ 
 
3.  Eles passavam muito tempo juntos? ____________________________________________ 
 
Hebreus 10:23-25 
1.  Por que devemos congregar com os irmãos da igreja? ______________________________ 
   

     _________________________________________________________________________ 
 
2.  Qual é o propósito das reuniões? ______________________________________________ 
 
3.  O dia da volta de Jesus está se aproximando? ____________________________________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 
4.  É importante que você sempre frequente a igreja? __________ Por quê? _______________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 
Desafio:  Continue lendo a Bíblia diariamente.  Procure não faltar em nenhuma reunião ou 
culto da igreja.  Vamos encorajar uns aos outros ao amor até o dia da volta de Cristo. 
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6  –  A  NOVA  ALIANÇA  DE  CRISTO 
 
Uma aliança é um pacto ou acordo.  A Bíblia trata de várias alianças espirituais iniciadas por 
Deus e oferecidas aos homens. 
 
Gênesis 12:1-3 
1.  Deus fez promessas a um homem chamado _____________________________________.   
 
2.  Qual foi a promessa que Deus fez no versículo 2? _________________________________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 
3.  Através de Abraão, Deus prometeu abençoar todas as _________________________.(v.3) 
 
Gálatas 3:8,14 
Gentios são todos os povos e nações, menos os descendentes de Abraão (os judeus). 
 

A promessa de Deus para abençoar todas as famílias do mundo por intermédio de Abraão foi  
 

cumprida por quem? __________________________________________________________ 
 
Deuteronômio 5:1-3 
1.  Deus fez uma outra aliança por meio de quem? ___________________________________ 
 
2.  Deus fez essa aliança com qual povo? __________________________________________ 
 
3.  Portanto, a aliança que Deus fez por meio de Moisés não se aplica a __________________ 
 

Essa aliança é também chamada de a lei de Moisés (Neemias 8:1-3).  Essa lei foi a norma que 
guiou o povo de Israel (os judeus) durante séculos. 
 
Jeremias 31:31-34 
1.  Deus prometeu uma aliança nova? _____________________________________________ 
 
2.  Qual é a diferença entre a aliança dada por meio de Moisés e a Nova Aliança? (v.34)  
     _________________________________________________________________________ 
 
Hebreus 7:18-19 e 8:6-7,13 e 10:1-4 
1.  A primeira aliança (acordo) foi perfeita? ________________________________________ 
 
2.  Qual foi o principal defeito da velha lei de Moisés? _______________________________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 
Efésios 2:14-16 e Colossenses 2:14 
1.  A aliança Mosaica (a lei de Moisés) já foi abolida? ________________________________ 
 
2.  Por quem? ________________________________________________________________ 
 
3.  Quando? _________________________________________________________________ 
 
 
 



     
 

 
14 

Gálatas 3:23-24 
“Aio” significa guia, mestre, ou condutor. 
 
1.  O propósito da lei foi nos conduzir a ___________________________________________. 
 
A lei de Moisés foi dada para mostrar os nossos pecados e, portanto, a nossa necessidade de 
um Salvador. (Romanos 3:20 e 7:7) 
 
Hebreus 1:1-2 e 9:14-17 e 10:9-10 
1.  Como Deus falava com as pessoas antigamente? __________________________________ 
 
2.  A vontade de Deus para nós hoje veio por intermédio de quem?______________________  
 
3.  Quem é o mediador da Nova Aliança? __________________________________________ 
 
4.  Quando foi que essa aliança (testamento) entrou em vigor? _________________________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 
Romanos 15:4 
1.  O Velho Testamento foi escrito para nosso ______________________________________. 
 

Os discípulos de Cristo seguem o evangelho de Jesus, que se encontra no Novo Testamento   
(2 Tessalonicenses 1:7-8). 
 
Gálatas 5:1-6 
1.  Podemos ser salvos por meio da lei? ___________________________________________ 
 
2.  Só há salvação para aquele que confia em _______________________________________. 
 
Resumo:  Deus deu a lei ao povo de Israel por intermédio de Moisés.  Este acordo terminou 
quando Jesus morreu na cruz.  Hoje, nós estamos na Nova Aliança e seguimos as palavras de 
Jesus, encontradas no Novo Testamento. 
 
Desafio:  Ouça e siga Cristo, nosso Salvador! Decore Hebreus 9:14. 



     
 

 
15 

7 –  O  PECADO:  O  MAIOR  PROBLEMA 
 
Jeremias 10:3-7 
1.  Como é que os povos fazem um deus? __________________________________________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 
2.  Devemos temer a um deus que é feito pelas mãos de homens? _______________________ 
 
3.  Quem tem todo poder? ______________________________________________________ 
 
4.  A quem nós devemos temer? _________________________________________________ 
 
5.  Quem tem toda a sabedoria? __________________________________________________ 
 
Deuteronômio 32:3-4 
1.  Quem é perfeito e sem qualquer defeito? ________________________________________ 
 
2.  Deus é ___________________________ e não ____________________________. (vs.4). 
 
1 João 1:5 
1.  Deus é ______________________ e não há nEle ________________________ nenhuma. 
 

 
O que é o pecado?  Vamos ver agora nestes dois versículos: 
 

1 João 3:4 
1.  Quem peca é culpado de ____________________________________________________. 
 
2.  Como quebramos a lei de Deus? ______________________________________________ 
 
Tiago 4:17 
1.  De acordo com este versículo, qual é um meio em que pecamos? _____________________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 
Romanos 3:9,23 e 1 João 1:10 
1.  Quem já pecou? ___________________________________________________________ 
 
2.  Segundo o vs. 9, todos nós estamos debaixo do poder do ___________________________.   
 
1 Samuel 15:23 
1. Explique como todo pecado é uma rebelião contra Deus. ___________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
 
2.  O que Deus espera de nós? ___________________________________________________ 
 
Apocalipse 21:8 
1.  Quais são alguns pecados que nos separam de Deus? ______________________________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
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2.  Qual será o fim das pessoas que fazem essas coisas? _____________________________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 
Observação:  Todos nós pecamos.  Portanto, todos estão separados de Deus, desde a pessoa 
que é homicida até a pessoa que fala uma mentirinha.  Veja Gálatas 5:19-21.  
 
3.  Você já pensou sobre os seus pecados aos olhos de Deus? __________________________ 
 

Explique:____________________________________________________________________ 
 
Isaías 59:1-2 
1.  O que separa o homem de Deus? ______________________________________________ 
 
2.  Por que Deus não pode conviver com o pecado? __________________________________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 
3.  Você vê o pecado em nossas vidas como uma coisa séria? __________________________ 

 

Por quê? ____________________________________________________________________ 
 
Observação:  Nossos pecados nos separam de Deus, a fonte da vida.  Para ficarmos juntos de 
Deus, nós precisamos ser puros diante dEle e ter os nossos pecados perdoados. 
 
Romanos 6:23 
1.  O que é um “salário”? _______________________________________________________ 
 
2.  Qual é o salário do pecado? __________________________________________________ 
 
3.  Esta morte é física ou espiritual? ______________________________________________ 
 
4.  Qual é o presente de Deus? ___________________________________________________ 
 
Resumo:  O maior problema do homem é o pecado.  Todos nós pecamos e, assim, ficamos 
afastados de Deus.  A única solução, como lemos em Romanos 6:23, é Jesus Cristo.  Na 
próxima aula vamos ver como Cristo pode nos perdoar e nos libertar de nossos pecados. 
 
Desafio:  Continue a leitura diária da palavra de Deus.  É um hábito importante.  Decore 
Romanos 3:23 e 6:23.  Olhe bem para sua própria vida:  suas ações, suas palavras, etc.  Ore ao 
Senhor, confessando os seus pecados.  
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8 –  JESUS – A  ÚNICA  RESPOSTA 
 
Hebreus 9:27 e Romanos 14:12 
1.  Depois da nossa morte haverá um dia de juízo? _________________________________ 
 
2.  Quem vai prestar contas de si mesmo a Deus? ____________________________________ 
 
Romanos 6:23 
1.  Qual é o salário do pecado? __________________________________________________ 
 
2.  Você é um pecador? ________________________________________________________ 
 
3.  Por justiça, todas as pessoas que pecam merecem _________________________________ 
 
1 Timóteo 2:3-4 
1.  Deus quer salvar todas as pessoas? _____________________________________________ 
 
Observação: Como é que nosso Deus, que é tão puro, pode salvar as pessoas que pecam e 
merecem a morte espiritual?  Providenciando alguém para pagar o preço (a dívida) do pecado. 
 
1 Pedro 2:21-24 
1.  Jesus Cristo cometeu algum pecado? __________________________________________ 
 
2. Portanto, Ele mereceu a morte (o salário do pecado)? _____________________________ 
 
3.  Jesus levou sobre si os pecados de quem? _______________________________________ 
 
4.  Por que Cristo morreu na cruz? (vs.24) _________________________________________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 
2 Coríntios 5:19-21 
1.  Como podemos ser amigos de Deus? (vs.19) _____________________________________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 
2.  Quem levou a culpa dos meus pecados? _________________________________________ 
 
Efésios 1:7-8 e 1 Pedro 1:18-19 
1.  Qual foi o preço do perdão? __________________________________________________ 
 
2.  Como 1 Pedro descreve o sangue de Cristo? _____________________________________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 
Efésios 2:1-9 
1.  Quem está morto espiritualmente? (vs.5) ________________________________________ 
 
2.  Eu posso me salvar dos meus pecados pelo meu próprio esforço? ____________________ 
 
3.  Eu posso ser salvo pela graça de Deus? (vs.8) ____________________________________ 
 



     
 

 
18 

4.  O que quer dizer “graça”? ____________________________________________________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 
5.  Descreva o amor de Deus. ___________________________________________________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 
Tito 3:4-7 
1.  Como podemos ter a salvação? ________________________________________________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 
2.  O que recebem as pessoas que foram purificadas por meio de Jesus Cristo? (vs.7)  
 

     _________________________________________________________________________   
 
Romanos 3:23-26 
1.  Nossos pecados nos afastam de Deus? __________________________________________ 
 
2.  Qual é o meio que Deus providenciou para nos salvar? _____________________________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 
3.  O que significa o sacrifício de Cristo para você? __________________________________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 
4.  Qual é a sua esperança sem Cristo? ____________________________________________ 
 
Resumo:  Ninguém pode se salvar pelo seu próprio esforço.  Deus em sua grande misericórdia 
possibilitou a salvação quando Cristo morreu na cruz.  Na próxima lição, vamos estudar sobre 
como nós podemos aceitar o presente da salvação que Deus nos oferece através de Cristo. 
 
Desafio:  Continue sua leitura diária.  Decore Efésios 2:8-9.   Faça uma oração agradecendo 
ao nosso Pai pelo Seu grande amor. 
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9  –  COMO  RECEBER  A  SALVAÇÃO 
 
Romanos 3:23-26 
 

1.  É necessário ter fé em Jesus para receber a salvação? ______________________________ 
 
Tiago 2:14-20,26 
 

1.  Explique a natureza da fé verdadeira. ___________________________________________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 
2.  A pessoa que tem fé em Jesus vai obedecer aos seus mandamentos? __________________ 
 
João 3:1-7   
 

1.  É necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus? __________________________ 
 
2.  O que significa “nascer de novo”?______________________________________________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 
Atos 2:36-42 
 

1.  Qual foi a reação do povo quando Pedro disse:  “este Jesus que vocês crucificaram, Deus o 
fez Senhor e Messias?”_______________________________________________________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 
2.  Quais foram as duas ações que Pedro mandou que o povo fizesse para receber a salvação? 
      

1) _______________________________________________________________________ 
 

2) _______________________________________________________________________ 
 
3.  O que significa “arrepender-se”? (veja Atos 26:20)________________________________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 
4.  Quais são os dois propósitos do batismo? (vs.38)   

 

     1) _______________________________________________________________________ 
 

     2) _______________________________________________________________________ 
 

5.  Quanto tempo levou para o povo tomar uma decisão? (vs.41) _______________________ 
 
Atos 8:26-39 
 

1.  Quem era o eunuco?  Por que ele foi à Jerusalém? ________________________________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 
2.  Qual era o profeta que o eunuco estava lendo? ___________________________________ 
 
3.  Qual foi o principal ensinamento que Filipe transmitiu ao eunuco? (v.35) ______________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
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4.  O que o eunuco fez ao ouvir a mensagem de Filipe? (v.36-38) _______________________ 
      

     _________________________________________________________________________ 
 
5.  O que o eunuco disse antes de ser batizado? (v.37) _______________________________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 
6.  Quanto tempo levou para o eunuco tomar a decisão de ser batizado? (v.36) _____________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 
7.  Qual foi a forma de batismo usada na conversão do eunuco? (v.38-39) ________________ 
      

     _________________________________________________________________________ 
 
8.  Como o eunuco se sentiu depois de ser batizado? (v.39) ____________________________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 
Atos 16:19-34 
 

1.  O que os magistrados ordenaram que fizessem com Paulo e Silas? (v.22) ______________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 
2.  Qual foi a ordem dada ao carcereiro?  E o que ele fez? (v.23-24) _____________________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 
3.  O que aconteceu por volta da meia-noite? _______________________________________ 

 

     _________________________________________________________________________ 
 
4.  Qual foi a reação do carcereiro? (v.27) _________________________________________ 
 
5.  Por que o carcereiro não se matou? ____________________________________________ 
 
6.  Qual foi a pergunta do carcereiro? (v.30) ________________________________________ 
 
7.  Qual foi a resposta de Paulo?  E o que Paulo fez depois de responder? _________________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 
8.  O que o carcereiro e os de sua casa fizeram para serem salvos? (v.32-34) ______________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 
9. Quanto tempo levou para o carcereiro tomar a decisão de ser batizado? (v.33) ___________ 
 
10. Como o carcereiro e os de sua casa se sentiram depois de serem batizados? (v.34) _______ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 
Atos 22:1-16 
 

1.  Explique de que forma Saulo estava perseguindo Jesus. (v.6-8) ______________________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
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2. Em sua opinião, em 22:10, por que ao invés de responder à pergunta de Saulo, Jesus pediu  
 

que Saulo fosse a Damasco para que soubesse o que deveria fazer para ser salvo? __________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 
3.  Explique como, ao ser batizado, Saulo poderia “lavar” os seus pecados. (v. 16) _________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 
Romanos 6:1-8 
 

Quando Jesus morreu na cruz, Ele deu o seu sangue para perdoar os nossos pecados. 
 

1.  Como uma pessoa pode entrar em contato com a morte de Cristo para receber a vida nova?  
 

(vs.3-4) _____________________________________________________________________ 
 

No batismo a velha natureza pecadora é enterrada para que nasça uma vida nova. 
 

2.  É possível receber a salvação sem ser batizado em união com Jesus? __________________ 
 
3.  O batismo bíblico é por aspersão ou por imersão? _________________________________ 
 
4.  No batismo, o que morre junto com Cristo? (vs.6) _________________________________ 
      

Explique: ___________________________________________________________________ 
 
Marcos 16:15-16 
 

1.  O que adianta o batismo sem ter fé em Jesus? ____________________________________ 
 
2.  Portanto, de acordo com a Bíblia, uma criança pode ser batizada? ____________________ 
 
1 Pedro 3:21 
 

1.  O que o batismo não significa? ________________________________________________ 
 
2.  O que significa o batismo? ___________________________________________________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 
Atos 2:38 
 

1.  A pessoa que não foi batizada com a finalidade bíblica deve ser batizada como a Bíblia  
 

ensina? _____________________________________________________________________ 
 
Resumo:  Lembre-se das palavras de Jesus:  “Ninguém pode entrar no Reino de Deus se não 
nascer da água e do Espírito.  Somente quem tem fé em Jesus e obedece a Ele vai ter a vida 
eterna.”  Veja João 5:24-25. 
 

Desafio:  Continue a leitura diária da Palavra de Deus.  Pense na sua própria vida.  O que você 
precisa fazer para receber a vida eterna que Jesus oferece? 
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10  –  AS  EXIGÊNCIAS  DE  JESUS  CRISTO 
 
1 Coríntios 6:9-11 
1.  Todas as pessoas vão herdar o Reino de Deus? ___________________________________ 
 
2.  Como é possível um pecador entrar no Reino de Deus? ____________________________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 
Atos 4:11-12 
1.  Só há salvação por meio de __________________________________________________. 
 
Mateus 7:13-14, 21 
1.  Qual é o destino das pessoas que seguem o caminho largo? _________________________ 
 
2.  Qual é o caminho que conduz à vida? __________________________________________ 
 
3.  Qual é o caminho que você quer seguir? ________________________________________ 
 
4.  Basta chamar o nome do Senhor para ter a vida eterna? ____________________________ 
 
5.  Conforme as palavras de Jesus, quem vai entrar no céu? ____________________________ 
 
6.  Você quer obedecer a Deus em todas as coisas? __________________________________ 
 

Somente aquele que faz a vontade de Deus está no caminho que conduz à vida. 
 
Marcos 1:16-20 
1.  Quando Jesus chama uma pessoa, Ele manda seguir a quem? ________________________ 
 
2.  Qual é o novo objetivo na vida do seguidor de Jesus? (vs.17) ________________________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 
3.  Quando devemos obedecer a Jesus? ____________________________________________ 
 
4.  Você aceita o chamado de Jesus para seguí-Lo e pescar pessoas? _____________________ 
 
João 8:31-32 
A palavra “discípulo” quer dizer “seguidor”. 
 

1.  O que faz o verdadeiro discípulo? _____________________________________________ 
 
2.  Você acha válida esta exigência? ______________________________________________ 
 
3.  Você está disposto a sempre estudar e obedecer a Palavra de Deus? ___________________ 
 
Lucas 5:16 e 11:1-4 
1.  Jesus orava sempre? ________________________________________________________ 

 
2.  Todos que pretendem seguir a Cristo devem orar diariamente? _______________________ 
 

Nós precisamos de Deus.  A oração é uma atitude de dependência total para com Deus. 
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João 13:34-35 
1.  Como é que todos podem saber que somos seguidores de Cristo? _____________________ 
 
2.  Nós devemos amar nossos irmãos apenas quando sentimos vontade ou devemos amar em  
 

todas as circunstâncias? ________________________________________________________ 
 
João 12:24-26 e 15:8-16 
1.  O seguidor de Jesus deve produzir fruto? ________________________________________ 
 
2.  Qual é o primeiro passo para dar fruto? (12:24) ___________________________________ 
 

O discípulo precisa morrer para a sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. 
 

3.  Veja Gálatas 5:22-24.  Que tipo de fruto devemos produzir?_________________________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 
Lucas 9:23-26 
1.  Por que o discípulo deve esquecer de si mesmo? ________________________________ 
 
2.  Veja Mateus 26:39.  Jesus quis fazer a vontade de quem? ___________________________ 
 
3.  Você quer fazer a vontade de Deus em todas as coisas? ____________________________ 
 
4.  Que vantagem alguém terá em ganhar o mundo inteiro, se ele perde a sua alma? ________ 
 
5.  O que você mais quer na vida? ________________________________________________ 
 
6.  O que vai acontecer com a pessoa que tem vergonha de Jesus quando Ele voltar?  
      

     _________________________________________________________________________ 
 
Lucas 14:25-33 
1.  Quem exige o primeiro lugar em sua vida? ______________________________________ 
 
2.  Quanto custa seguir a Cristo? (vs.33) ___________________________________________ 
 
3.  Pense nas modificações que sua decisão de seguir a Cristo vai provocar na sua família, 
namoro, amizades, trabalho, administração do seu tempo e dinheiro, diversão, linguagem, 
hábitos, vícios, etc.  Você está disposto a cumprir as exigências de Jesus?          
      

     _________________________________________________________________________   
 
João 6:66-69 
1.  Por que vale a pena seguir a Jesus? ____________________________________________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 
Resumo:  Jesus exige o primeiro lugar em sua vida.  Ele quer obediência absoluta.  Jesus quer 
que estudemos sua palavra, que oremos, que pesquemos pessoas, que amemos uns aos outros e 
que mostremos fruto.  O que falta para você seguir a Jesus? 

 
Desafio:  Continue a leitura diária da Bíblia. Decore Efésios 5:1-2.  Vamos praticar o amor e 
viver como Deus quer.  
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11  –  A  PRESENÇA  INTERIOR  DO  ESPÍRITO  SANTO 
 
Atos 2:36-38 
1.  Quem quer seguir Jesus Cristo deve ser batizado? _________________________________ 

 
2.  A pessoa que se arrepende dos seus pecados e é batizada em nome de Jesus Cristo, é  
     perdoada dos seus pecados e recebe ___________________________________________. 
 
3.  O que Deus dá aos que lhe obedecem? (Atos 5:32) ________________________________ 
 
Romanos 8:9-17 (veja também 1 Coríntios 12:13) 
1.  O Espírito Santo habita na vida de todos os discípulos de Cristo? (vs.9,11) _____________ 
 
2.  Quem ajuda o Cristão a matar as suas ações pecaminosas? (vs.13) ____________________ 
 
3.  O que mais faz o Espírito Santo? (vs.14) ________________________________________ 
 
Romanos 8:26-27 
1.  Qual é a ligação entre o Espírito de Deus e as nossas orações? _______________________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 
Efésios 3:14-17 e Filipenses 4:13 
1.  Como o Espírito Santo ajuda o discípulo de Cristo? _______________________________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 
Gálatas 5:22-25 
1.  O que o Espírito produz na vida do discípulo? ____________________________________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 
2 Coríntios 3:17-18 
1.  O que mais faz o Espírito do Senhor? __________________________________________ 
 
2.  Somos transformados na imagem de quem? _____________________________________ 
 
2 Pedro 1:20-21 
1.  Qual é o relacionamento entre o Espírito Santo e a palavra de Deus? __________________ 
   

     _________________________________________________________________________ 
 
2.  Quando nós obedecemos a Palavra de Deus, estamos obedecendo ao Espírito Santo de  
 

Deus? ______________________________________________________________________ 
 
Efésios 1:13-14 
1. Aquele que crê no evangelho é ___________________ com o Espírito Santo da promessa. 

 

Ser selado por Deus significa pertencer a Deus e ser filho dEle. 
 

2. O _______________________________ é a garantia (penhor) da nossa herança. 
 

Um penhor é uma garantia, um sinal pago para assegurar o cumprimento de uma obrigação. 
Deus dá o Espírito Santo como uma garantia de que Ele dará a vida eterna no futuro. 
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Efésios 4:25-32 
1.  É possível entristecer o Espírito Santo de Deus? __________________________________ 
 
2.  Como? ___________________________________________________________________ 
 
Atos 7:51-53 
1.  Como é possível resistir ao Espírito Santo? ______________________________________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 
Atos 9:31 
1.  O que mais o Espírito Santo dá aos servos de Deus? _______________________________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 
1 Coríntios 6:15-20 
1.  O que é o templo do Espírito Santo? ___________________________________________ 
 
2.  Do que devemos fugir? ______________________________________________________ 
 
3.  Como devemos usar os nossos corpos? _________________________________________ 
       

Explique: ___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
Resumo:  Todos os seguidores de Cristo têm o Espírito Santo.  Ele nos fortalece e Ele é o 
nosso Guia.  O Espírito de Deus nos purifica do pecado e produz fruto.  Ele quer nos 
transformar na imagem de Cristo. 
 
Desafio:  Continue lendo a Palavra de Deus todos os dias.  Lembre-se:  Não só de pão viverá o 
homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. (Mateus 4:4)  Decore Gálatas 
5:22-23.  Ore ao Senhor pedindo ajuda para que você possa crescer em Cristo e produzir o 
fruto do Espírito. 
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12  –  A  VOLTA  DE  CRISTO 
 

João 5:26-29 
1.  Quem deu ao Filho autoridade para julgar? ______________________________________ 
 
2.  Ainda vai chegar o dia em que todos os mortos ouvirão a voz de Cristo e sairão  
dos túmulos? ________________________________________________________________ 
 
3.  Qual é o destino dos que fizeram o bem? ________________________________________ 
 
4.  Qual é o destino dos que praticaram o mal? ______________________________________ 
 
Mateus 16:27 
1.  Jesus disse que vai voltar? ___________________________________________________ 
 
2.  Quem será julgado? ________________________________________________________ 
 
3.  Como Jesus retribuirá as pessoas? _____________________________________________ 
 
Mateus 7:21-23 
1.  Segundo Jesus, quem vai entrar no reino dos céus naquele dia? ______________________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 
2 Tessalonicenses 1:6-10 
1.  Quem vai ser castigado no dia da volta de Jesus Cristo? ____________________________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 
2.  Qual é o castigo que estes sofrerão? (v.9) _______________________________________ 
 

      ________________________________________________________________________ 
 
3.  Como é que os salvos receberão o Senhor no dia da volta dEle? (v.10) ________________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 
João 6:40 
1.  Qual é a única maneira de ter a vida eterna no último dia? __________________________ 
 
Apocalipse 21:1-8 
1.  No céu vamos ficar com ______________________________________ para sempre. (v.3) 
 
2.  O que é que não tem no céu? (v.4) _____________________________________________ 
 
3.  Qual é o lugar reservado para os mentirosos e outros que não fazem a vontade de Deus 
(v.8) _______________________________________________________________________ 
 
4.  Onde você quer passar a eternidade? ___________________________________________ 
 
Lucas 16:19-31 
1.  É possível passar do inferno para o céu? (v.26) ___________________________________ 
 

Por quê? ____________________________________________________________________ 
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2.  O que é preciso fazer para evitar aquele lugar de sofrimento? (vs.27-30 )_______________ 
   

     _________________________________________________________________________ 
 
2 Pedro 3:1-13 
1.  O que vai acontecer no dia do julgamento? (v.7) __________________________________ 
   

     _________________________________________________________________________ 
 
2.  Por que o Senhor está demorando a fazer o que prometeu? (v.9) _____________________ 
   

     _________________________________________________________________________ 
 
3.  O que vai acontecer com a terra e o universo na vinda do dia de Deus? (vs.10-12) _______ 
  

     _________________________________________________________________________ 
 
4.  Vale a pena guardar riquezas materiais aqui na terra? ______________________________ 
 
5.  Sabendo que o mundo vai ser destruído, que tipo de pessoa você precisa ser? (v.11) ______ 
   

     _________________________________________________________________________ 
 
1 Tessalonicenses 4:15-18 
1.  Qual é a esperança dos seguidores de Cristo? ____________________________________ 
 

     _________________________________________________________________________ 
 
Mateus 24:36-44 
1.  Quem sabe o dia que o Senhor vai chegar? ______________________________________ 
 
2.  É possível que Jesus volte hoje? _______________________________________________ 
 
3.  Você está preparado para prestar contas ao Senhor? _______________________________ 
 
     A)  Se não, o que falta? ______________________________________________________ 
 
     B)  Quando você vai tomar as providências? _____________________________________ 

 
Lembre-se das palavras de Cristo: “Eu virei na hora em que você não estiver esperando.” 
 

Resumo:  Leia João 3:36.  Crendo em Jesus, teremos a vida eterna.  Quem desobedece a Jesus 
sofrerá o castigo de Deus para sempre.  Vamos nos preparar hoje para passar a eternidade no 
céu. 
 
Desafio:  E agora, o que você está esperando?   Levante-se, peça ajuda ao Senhor, receba o 
batismo e seus pecados serão perdoados (Atos 22:16).   Continue orando ao Senhor e lendo a 
Bíblia todos os dias.  Jesus disse:  “Seja fiel até à morte, e eu lhe darei a coroa da vida.”  
(Apocalipse 2:10)  Que Deus lhe abençoe! 
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PLANO DE LEITURA DA BÍBLIA 
 

01 - João 1-2 �  
02 - João 3-4  �  
03 - João 5-6  � 
04 - João 7-8  � 
05 - João 9-10 � 
06 - João 11-12 � 
07 - João 13-14 � 
08 - João 15-16 � 
09 - João 17-18 � 
10 - João 19 � 
11 - João 20-21 � 
12 - Gálatas 1-2 � 
13 - Gálatas 3-4 � 
14 - Gálatas 5-6 � 
15 - Hebreus 1-2 � 
16 - Hebreus 3-4 � 
17 - Hebreus 5-6 � 
18 - Hebreus 7-8 � 
19 - Hebreus 9-10 � 
20 - Hebreus 11-12 � 
21 - Hb 13, 1 Ts 1 � 
22 - 1 Ts 2-3 � 
23 - 1 Ts 4-5 � 
24 - 2 Ts 1-2 � 

25 - 2 Ts 3 � 
26 - Romanos 1-2 � 
27 - Romanos 3-4 � 
28 - Romanos 5-6 � 
29 - Romanos 7-8 � 
30 - Romanos 9-10 � 
31 - Romanos 11-12 � 
32 - Romanos 13-14 � 
33 - Romanos 15-16 � 
34 - Lucas 1-2 � 
35 - Lucas 3-4 � 
36 - Lucas 5-6 � 
37 - Lucas 7-8 � 
38 - Lucas 9-10 � 
39 - Lucas 11-12 � 
40 - Lucas 13-14 � 
41 - Lucas 15-16 � 
42 - Lucas 17-18 � 
43 - Lucas 19-20 � 
44 - Lucas 21-22 � 
45 - Lucas 23-24 � 
46 - Atos 1-2 � 
47 - Atos 3-4 � 
48 - Atos 5-6 � 

49 - Atos 7-8 � 
50 - Atos 9-10 � 
51 - Atos 11-12 � 
52 - Atos 13-14 � 
53 - Atos 15-16 � 
54 - Atos 17-18 � 
55 - Atos 19-20 � 
56 - Atos 21-22 � 
57 - Atos 23-24 � 
58 - Atos 25-26 � 
59 - Atos 27-28 � 
60 - Efésios 1-2 � 
61 - Efésios 3-4 � 
62 - Efésios 5-6 � 
63 - Tiago 1-2 � 
64 - Tiago 3-4 � 
65 - Tiago 5 � 
66 - 1 Pedro 1-2 � 
67 - 1 Pedro 3-4 � 
68 - 1 Pedro 5 � 
69 - 2 Pedro 1-2 � 
70 - 2 Pedro 3 �
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