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PASSOS PARA A SALVAÇÃO 

 
Lição Introdutória 

 
A. Objetivo desse estudo – contém dois pontos principais: 
 
 

l. Mostrar para você que Deus o (a) ama e tem um plano para lhe conduzir ao céu, para 
você voltar para Ele, confira: Jo.3:16-17; Jo.15:13. 

 
2. Mostrar para você a boa nova, a ‘novidade de Deus’, o evangelho, como o apóstolo 

Paulo diz à igreja de Corinto, na Grécia: 
 

a. 1Co.15:1-4, morreu pelos nossos pecados; (v.3) 
  foi sepultado, (mas não permaneceu morto) porque 
  Ele ressuscitou. (v.4) 

b. Na Sua ressurreição, Ele VENCEU a morte, dando-nos a oportunidade assim, de 
você, e todos nós, termos todos os pecados perdoados, Jo.16:33; Ef.4:32. 

 
B. Compromisso desse estudo 
 
 
 Ele requer que tenhamos compromisso mútuo, com dois desafios: 
 

1. Você é nosso convidado especial para conhecer o ambiente da igreja. Queremos que 
você participe das reuniões da igreja, para você ter uma visão de como ela é, e então 
poder tomar a sua decisão com mais consciência, Jo.8:31-32. 

 
2. Você deverá concluir este estudo bíblico que tem a duração de 06 aulas de 90  

minutos cada. 
Com exceção de imprevistos estaremos desobrigados do compromisso. 
 
 

 
C. Conclusão: 
 
 No término deste estudo ou antes, você escolherá o que achar melhor. 
 
 Você tem toda liberdade para: 
 
  1) tomar a atitude de batizar naquele dia, 
 
  2) pensar um pouco mais e marcar outro dia para batizar, 
 

3) tirar alguma dúvida que ainda houver com mais duas (02) aulas específicas, ou 
 
  4) decidir que não quer mais falar nesse assunto. 
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Primeira Lição 
 

As Escrituras Sagradas – A Bíblia 
 
A. Em assuntos de Deus, e religião, devemos deixar a Bíblia falar e dar a resposta definitiva, 

nestes assuntos Ela é a Única Autoridade. 
 
 1. Neste estudo vamos aprender especificamente da Bíblia, porque: 

a. Quando queremos saber o significado de alguma palavra, nós vamos a um 
dicionário. 

b. Quando queremos saber algo sobre as leis do país, nós vamos à Constituição 
Federal, ao Diário Oficial, às Bibliotecas Públicas ou ainda aos Advogados. 

c. Quando queremos saber algo sobre a lei de Deus, nós devemos procurar A 
BÍBLIA!  

ELA É A ÚNICA AUTORIDADE NESTE ASSUNTO, confira em 2Tm.3:16-17. 
 
  Você confia na Bíblia? _________ Toda? _______. 
 
 2. A Bíblia foi escrita por homens movidos pelo Espírito Santo, 2Pe.1:20-21. 
  a. Ela é a Verdade, Jo.17:17. 
  b. Ela nos liberta, Jo.8:31-32. 
  c. Ela nos julgará, Jo.12:44-48. 
  d. Ela é poderosa para salvar as nossas almas do inferno, Tg.1:21-22. 
  e. Ela é inspirada por Deus, 2Tm.3:16-17. 
 
 3. A Bíblia pode ser ainda comparada às seguintes figuras: 

a. A UM ESPELHO OU A UMA FOTOGRAFIA, que mostram como está o 
nosso corpo por fora. 

b. A UMA RADIOGRAFIA, que mostra como estão os nossos ossos. 
 

  * A BÍBLIA É O ESPELHO ESPIRITUAL. Mostra o estado da nossa alma. 
 
B. A Bíblia é a maneira de Deus falar conosco hoje. Hb.1:1-2, agora Ele fala por meio de Seu 

Filho Jesus Cristo, e Pedro nos diz que “fazemos bem em atende-la”, 2Pe.1:19-21. 
 

1. Antigamente a lei de Deus, (O Velho Testamento) era chamada de “Lei e os Profetas”, 
At.13:15, ou ainda: “Lei de Moises”; At.15:5; Lc.16:16. 

2. Agora a lei de Deus é a “lei de Cristo”, Gl.6:2; lei da liberdade, Tg.1:25, 2:12; lei do 
Espírito, Rm.8:2. 

3. Agora a lei de Deus é o Novo Testamento, a lei de Cristo, Jo.5:46-47; 6:68. 
 
C. Deus quer que todos tenhamos vida eterna: Jo.3:16-17. 
 1. Tudo o que Deus criou foi para a felicidade do homem, Gn.1:27-31. 
 2. Jesus veio trazer “plenitude de vida” Jo.10:10; Ef.2:10. 
 3. Jesus quer lhe oferecer bênçãos superiores, 1Co.15:19; Mt.6:19; Jo.14:1-3; Ap.21:4. 
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SEGUNDA LIÇÃO 
 

O Pecado e as suas Conseqüências 
 
A. O ser humano foi criado para conviver bem com Deus, Ex.25:8; Mt.28:20; Ap.3:20. 
 Jesus quer que sejamos felizes com Ele, Jo.14:1-3; Jo.17:24. 
 Mas, a Bíblia lança uma acusação contra nós: 
 Rm.3:23, qual é? – Escreva: ______________________________________________ 
  
 O que é o pecado? 

1. A Bíblia nos ensina que o pecado é a desobediência às leis de Deus. 
2. É quando a pessoa deixa de obedecer os mandamentos de Deus, 1Jo.3:4. 

 
B. Existem duas maneiras de pecar: 1. ativamente;  2. passivamente. 

1. Pecado ativo: - é quando a pessoa faz o que Deus diz para não fazer, por exemplo 
Gn.2:15-17; 3:1-6. 

 a. Adão e Eva comeram do fruto que Deus ordenou que não comessem; Gn.2:17. 
b. Na Bíblia, Deus proíbe: adultério, idolatria, ódio, discórdia, inveja, 

assassinato, confira em Gl.5:19-21; Rm.1:29-32; 1Co.6:9-10. 
c. Quem praticar qualquer ato semelhante a estes peca ativamente  

 2. Pecado passivo: - é quando a pessoa não faz o que Deus diz para fazer, Tg.4:17. 
a. Deus manda:- pregar o evangelho, Mt.28:19-20; amar a Deus acima de tudo, 

Mc.12:28-31; obedecer às leis dos governos, Rm13:1-7; 1Tm.2:1-3; não faltar 
aos cultos, Hb.10:24-25. 

b. Quem não obedece a qualquer desses mandamentos peca passivamente. 
c. Também pecamos por: pensamentos, Mt.5:28 - palavras, Mt.12:34 e obras - 

Cl.3:8-9. 
 

As Conseqüências do Pecado 
C. São 4: 

1. Sofrimentos - Quando o homem pecou foi expulso da presença de Deus, Gn.3:23-24; 
ficou arrumando desculpas, Gn.3:6-13; e a partir dai começou o sofrimento do homem: 
dificuldade no trabalho, cansaço, dores, doenças, envelhecimento, dores na gravidez e 
no parto, Gn.3:17-19. Ficou escravo do pecado, Jo.8:34. 

2. Morte física - A alma separa do corpo, é o nosso destino, Gn.3:19; Ec.12:7; Hb.9:27. 
3. Morte espiritual - O pecado é pessoal. O ser humano morre espiritualmente quando o 

seu corpo está vivo, mas a alma está separada de Deus por causa do seu próprio 
pecado, Ez.18:20; Rm.6:23; Tg.1:15; Ef.2:1-5. 

4. Morte eterna - É a segunda morte. O corpo físico está morto e a alma está separada de 
Deus, Lc.16:19-31; Dn.12:2. 
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TERCEIRA LIÇÃO 
 

A Morte Eterna 
 
A. O pecado causa a morte eterna. Faz a separação entre Deus, O Criador, e o homem, a criatura, 

Ap.21:8; Gl.6:7-8. 
 1. Adão desobedeceu a Deus e foi punido: foi expulso, Gn.3:23. 
  a. Quantas vezes Adão pecou? 
  b. Qual foi o pecado de Adão? 
  c. O que Deus fez com ele? 
  d. Você tem pecados? (Rm.3:23;1Jo.1:10) 
  e. Quantas vezes você já pecou? (Não responda, pense) 

f. Adão, que esteve com Deus, conversou com Ele, pecou uma só vez e foi 
suficiente para ele ser condenado. 

g. Imagine você, que nunca viu Deus, nunca ouviu a voz de Deus e já pecou muitas 
vezes; o que você acha que vai lhe acontecer? Rm.1:18-20; 6:23; Mt.16:27. 

 
B. Deus promete o inferno para quem não O obedece, Ap.20:15; Ez.18:20; Mt.25:41. 

Lembre da lista de seus pecados: Gl.5:19; 1Co.6:9; Rm.1:26; Ef.4:25; 31; Cl.3:5; Ap.21:8. 
Também são pecados: 
1. Maus pensamentos, Mt.5:27-28, falta de domínio próprio, Jo.8:34. 
2. Você acha que está vivo (a) ou morto (a) espiritualmente? 
 Resposta: - a Bíblia diz: “morto” Rm.3:23; Rm.6:23. 
3. Você entende e concorda que está separado (a) de Deus e portanto condenado (a) ao 

inferno? 
4. É isto que você quer para você e para a sua família? Veja Lc.16:19-31, (v.28) 

 
C. Você quer ir para o céu? - Jesus também quer: Jo.14:1-3; 17:24. 
 O que você acha desta noticia? Escolha hoje o que você quer, Pv.11:19; Jo.15:5. 
 
D. Você pode escolher obedecer a Deus ou ficar como está; Sl.25:12-13. 
 Será escolha entre vida ou morte; você é quem sabe... 
 Decida pelo plano que Deus criou para perdoar os nossos pecados, Jo.3:36. 
 
E. Existem duas portas: 1. A ESTREITA - que leva para o céu; e  
    2. A LARGA - que leva para o inferno, Mt.7:13-14. 
 Decidimos nossa eternidade pelo que fazemos em nossos corpos 2Co.5:10. 
 Devemos ajuntar tesouros no céu, Mt.6:19-21. 
 Maria Lc.10:38-42 “ escolheu a boa parte”. Escolha o melhor, é JESUS! Jo.14:6. 
 O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Lc.9:25; 16:24. 
 
F. Deus não quer nos dar a morte que merecemos, mas a vida eterna com Ele, Lc.9:56; 2Pe.3:9. 
 1. 1Pe.2:21-25, Jesus sofreu em nosso lugar; morreu por você! 
 2. 2Co.7:9-10, você deve sentir tristeza e arrepender dos seus pecados! 
 3. Rm.12:1-2, e viver uma vida transformada; praticar os ensinamentos da Bíblia. 

4. Não são as pessoas “boas” que oram (rezam) que dão esmolas, nem as que são 
religiosas, que vão para o céu, At.10:1-2; 30-32, 48. 

5. A Bíblia diz que somente vai para o céu aquele que faz a vontade de Deus, Mt.7:21-23; 
Tg.1:21-23. 
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QUARTA LIÇÃO 
 

JESUS, A SOLUÇÃO 
 
A. PRECISAMOS CRER EM JESUS. MAS, QUEM É JESUS? 
 1. É a única salvação para a alma em pecados, Jo.14:6; 1Tm.2:3-6; Jo.8:12. 
 2. É o único remédio para sarar a alma doente pelos pecados, Jo.14:6. 
 3. É Senhor, At.2:36. 
 4. Tem toda autoridade, Mt.28:18. 
 5. Só Ele perdoa pecados, 1Jo.1:9. 
 6. Ele é juiz, At.10:42-43. 
 7. É O nosso Advogado, 1Jo.2:1. 
 8. É O Salvador de quem Nele crê, Jo.3:16-17; At.4:12. 
 9. É O único que venceu a morte, Lc.24:1-12. 
 10. Só seremos amigos de Jesus se fizermos o que Ele manda, Jo.15:14. 
 11. Devemos CRER EM JESUS, Jo.6:35-37. 
 12. Crendo em Jesus teremos vida eterna, Jo.6:40. 
 13. Devemos praticar o que Ele manda, Tg.1:22. 
 14. Só há fé onde há a Sua Palavra, Rm.1:16; 3:22. 
 
B. ARREPENDIMENTO 
 1. É um mandamento, At.3:19; 17:30. 
 2. Para arrependermos dos nossos pecados, nós precisamos: 
  a. Ser humildes e admitirmos que somos pecadores, Rm.3:23; 1Jo.1:10. 
  b. Identificá-los (recorra àquela lista) Gl.5:19-21. 
  c. Admitir que estamos condenados ao inferno, Rm.6:23; Ap.20:15. 
  d. Decidir mudar suas atitudes, Lc.15:11-32;19:1-10. 
  e. Pagar o custo, Mt.19:16-22. 

f. Estar disposto a sofrer as conseqüências das perdas por causa dessa mudança 
de atitude, Lc.9:23-25; 57-62. 

 
C. PESSOAS QUE MUDARAM DE ATITUDE – ARREPENDERAM: 

1. Os mágicos pagaram, At.19:19. 
2. Paulo pagou, Fp.3:4-11. 
3. Zaqueu pagou, Lc.19:8. 
4. O filho pródigo pagou, Lc.15:17-20. 

  a. O jovem rico não pagou, Mt.19:22. 
  b. O que você terá de pagar? 
  c. O que você acha que será mais difícil largar para servir a Jesus? 
  d. Não imite o jovem rico de Mt.19:22, ele não quis pagar o custo de seguir a Jesus. 

5. Quem ama menos a Deus e mais a seus amigos, familiares Mt.10:36 e suas coisas 
materiais como: casa, carro, dinheiro, trabalho, lazer televisão, etc. este não serve para 
ser discípulo de Cristo, Lc.14:25-33. 

6. Perder algo aqui nesta vida por amor a Jesus é ganhar vida no céu, Mt.19:28-29. 
7.  Tem que esforçar para mudar, Mt.11:12. 

 
D. CONFESSAR 
 1. Jesus como Senhor, Mt.10:32-33; Rm.10:9-10. 

2. Que Ele é o Filho de Deus, At.8:36-38. 
 3. Que Ele ressuscitou, 1Co.6:14; 15:4. 
 4. Que Ele é o seu salvador pessoal, Lc.2:11; 1Tm.4:10. 
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QUINTA LIÇÃO 
 

O Batismo 
 
A. O que é o batismo? (βαπτιζω = mergulhar, imergir) 
 Resposta: - o batismo (βαπτισµα) Mt.3:7 é um mergulho, uma imersão em água. 

Depois que você ouviu sobre Jesus, creu Nele, arrependeu de seus pecados e O confessou  
como seu Senhor e Salvador, você deve ser batizado (a). 

a. O batismo é mandamento, At. 2:38; 4l; Mc.16:16. 
b. O batismo é para receber “perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo” que é 

o nosso ajudador e incentivador, Jo.14:18, 26; Ef.1:13-14. 
c. O batismo é para que você seja uma nova criatura, 2Co.5:17; (Gl.6:15). 
d. É um novo nascimento e quem não nascer de novo não pode entrar no céu, Jo.3:3-7; 

1Pe.3:20-21. 
e. É um sepultamento, Rm.6:1-14; Cl.2:12-14. 
f. O batismo não é para crianças, mas somente para quem tem pecados, At.2:38; é 

para quem crê, Mc.16:16, para quem arrepende, At.3:19; para quem confessa, 
Rm.10:9-10. 
Toda criança é sem pecados, Mt.18:1-4; 19:14. 

g. Você foi batizado (a)? R.: _____ Quando? R.: ________ 
h. O seu batismo foi por: imersão, aspersão, ou não sabe. 
i. O batismo bíblico é por imersão, Mt.3:13-16; Rm.6:3-4; At.8:35-39. 
j. Você acha que recebeu o perdão de todos os seus pecados? R.:_________ 
k. Em qual data ou em qual evento especial? R.:__________. 
l. A Bíblia diz que o perdão é no ato do batismo, At.2:38. 
m. Quem você acha que tem razão, você ou a Bíblia? R.: ______________. 
n. Você quer receber o perdão dos seus pecados?  (At.2:38) R.: ________. 
o. Você quer ser condenado(a) ao inferno? Mc.16:16 R.:________. 
p. Você quer ficar livre da condenação de Deus? Rm.8:1-2. R.:____________ 
q. Veja os exemplos de pessoas que foram batizadas:  

Jesus, Mt.3:16; quase 3.000 pessoas, At.2:41; quase 5.000 pessoas, At.4:4; o 
número foi multiplicado, At.6:7; um eunuco, At.8:36; Saulo, At.9:18; Cornélio, 
At.10:48; uma comerciante, At.16:15; um carcereiro, At.16:27. 

r. Há também o exemplo de pessoas que foram batizadas novamente, por terem 
recebido um batismo inadequado, At.19:1-6. 

s. Todos nós somos fracos e precisamos ser batizados para receber o Espírito Santo, é 
Ele quem nos ajuda nas nossas fraquezas, Ef.6:12; Ele nos conforta, At.9:31; nos 
transforma, 2Co.3:18; nos fortalece, Ef.3:14-21; Ele leva nossas orações a Deus, 
Rm.8:26-27. 

t. Agora, que você já sabe quais são os passos para ser salvo(a), tome a atitude certa, 
“recebe o batismo e lava os teus pecados” At.22:16. 

 
B. Após o batismo: 
 1. Passamos a ser membros DA IGREJA DE JESUS CRISTO. 
 2. Somos acrescentados por Ele, At.2:41-47; Rm.16:16. 
 3. Ficamos livres do pecado pela graça de Deus, Ef.2:1-10. 

4. Temos que servir ativamente ao “corpo de Cristo”, que é a Sua igreja, Ef.1:22-23; 
4:11-16; Cl.1:18. 

5. Temos que andar no Espírito e não satisfazer os desejos da carne, Rm.8:1-2. 
6. Temos que crescer na fé e deixarmos de ser crianças espirituais, Hb.5:12-14. 
7. Temos que cuidar para não cairmos da fé, 1Co.10:11-12; 2Pe.2:20. 
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SEXTA LIÇÃO 
 

Perseverar em Obediência 
 

A. Para fazer discípulos, Mt.28:19-20; Jo.15:16. 
 Vamos sofrer por Cristo, 1Pe.4:15-16; At.14:21-22. 
 Temos que andar na luz, 1Jo.1:7. 
 Não podemos deixar de congregar, Hb.10:23-25. 
 Não podemos ser infiéis, Hb.10:36, 39. 
 Orar uns pelos outros e pelo trabalho da igreja, At.12:5; Ef.6:18. 
 Temos que perdoar e suportar para preservar a unidade, Ef.4:1-3, 32. 
 Temos que perseverar até ao fim, Mt.10:22; 24:13. 
 
B. A igreja é uma família espiritual formada por seres humanos “imperfeitos”, portanto é 

necessário: 
 1. Perdoar, Ef.4:26, 32; 
 2. Suportar e sofrer o dano, Ef.4:1-3; 1Co.6:5-7; Cl.3:13. 
 3. Considerar os outros superiores a nós, Fp.2:3. 
 4. Orar pelas dificuldades dos irmãos, Tg.5:13; Ef.6:18. 
 5. Ser fiel até ao fim, Mt.10:22; Hb.4:14-16. 
 6. Se descobrir alguma virtude em um irmão, seja este o seu falar e o seu pensar, Fp.4:8. 

7. Se abandonarmos a fé todas as promessas divinas de salvação estarão perdidas, Jo.15:6. 
 8. Temos que ser perseverantes em Cristo, Jo.15:1-6; Ap.2:10-11. 
 
C. Urgência 

É necessária, porque já vimos vários exemplos de pessoas que entenderam e observaram a 
urgência do batismo: o eunuco, At.8:36-37; o Cornélio, At.10:48; o Paulo, At.9:18, e os outros 
que já estudamos, todos batizados no mesmo dia. 
Nos exemplos que vimos na Bíblia, aquelas pessoas batizaram: no mesmo dia. 
Então, qual é o dia que você deve ser batizado (a)? R.:___________ 
Ou, qual é o dia que quer ser batizado(a)? R.: __________. 
Faça como o apóstolo Paulo, levanta, seja batizado (a), lava os seus pecados! At.22:16. 
Não deixe para amanhã: Jesus pode voltar a qualquer momento 2Ts.1:7-9. 
Você pode adoecer e morrer de repente, Tg.4:13-17; Is.40:6-8. 
O mundo será destruído a qualquer momento, 2Pe.3:8-10. 
Satanás é nosso adversário, quer lhe enganar, 2Co.11:14; Lc.8:11-15. 

 
D. Se você não for batizado (a) certamente irá para o inferno, 2Ts.2:8-9; Ap.20:10-15; Ap.21:8. 

Deus fica irado com quem não obedece ao evangelho, 2Ts.1:7-9. 
 
E. Conclusão 

1. Use a liberdade que Deus lhe dá e escolha o que é melhor para você, para a eternidade 
da sua alma! 

2. E então? Quando você vai batizar? 
 3. Quer pensar um pouco e marcar outro dia para dizer a sua decisão? 
 4. Ou ficou alguma dúvida e quer marcar as aulas específicas? 
 5. Você não quer batizar! 

 
      FIM.      12/07/97. 
 
 



TRABALHO PARA O ESTUDANTE     01 
 
SEGUNDA FEIRA Jo.3:16-21. Leia quantas vezes forem necessárias para você entender o texto e 
então responder as perguntas seguintes: 
 
01- Para que Deus mandou o Seu Filho ao mundo? R.: ______________________________________ 
02- O que também acontece com quem crê Nele? R.: _______________________________________ 
03- Quem é o Filho único de Deus? R.: __________________________________________________ 
04- O Que acontece com quem não crê Nele? R.: __________________________________________ 
05- Quem os homens amaram mais? R.: _________________________________________________ 
 
TERÇA FEIRA 1Co.15:1-4. Fale com Deus antes de começar a fazer estes trabalhos. Acostume a 
orar antes de qualquer coisa que você fizer. 
 
01- O que Paulo está lembrando aos irmãos? R.: ___________________________________________ 
02- Cristo morreu por causa de que? R.: __________________________________________________ 
03- Jesus morreu pelos nossos pecados, Ele permaneceu morto? R.: ____________________________ 
04- A morte e a ressurreição de Cristo foi de acordo com o que? R.: ____________________________ 
05- Como foi que Jesus morreu? R.: _____________________________________________________ 
 
QUARTA FEIRA 2Co.4:1-18. Não esqueça de orar. 
 
01- Para quem o evangelho ainda está encoberto? v.3 R.:  ____________________________________ 
02- V.4, Por que eles se perdem ? R.: ____________________________________________________ 
03- O que nos acontecerá e que já aconteceu com Cristo? V.14 R.:_____________________________ 
04- V.17, como é a nossa tribulação? R.: _________________________________________________ 
05- Quais as coisas que devemos prestar atenção? V.18 R.:  __________________________________ 
06- Qual a duração das coisas que vemos? R.: _____________________________________________ 
 
QUINTA FEIRA Lc.22:29; Ef.2:19-22. Não esqueça de orar. 
 
01- A quem Jesus está confiando o Seu reino? R.: __________________________________________ 
02- Que tipo de seres eram os apóstolos? R.: ______________________________________________ 
03- A igreja dos Efésios era de qual família? R.: ___________________________________________ 
04- Qual é o fundamento da igreja? R.:  __________________________________________________ 
05- Para que estamos sendo edificados? R.: _______________________________________________ 
 
SEXTA FEIRA Hb.12:28; Jo.20:21. Primeiro a oração. 
 
01- Como é o reino que recebemos? R.: __________________________________________________ 
02- Para fazermos o quê? R.:  __________________________________________________________ 
03- De que maneira? R.: ______________________________________________________________ 
04- O que Deus é? V.29 R.:  ___________________________________________________________ 
05- Jesus foi enviado por quem? R.: _____________________________________________________ 
06- E a quem Ele está enviando? R.: _____________________________________________________ 
 
SÁBADO Ef.5:11; Ap.21:6-7. E a oração? 
 
01- Como são as obras das trevas? R.: ___________________________________________________ 
02- Jesus é o quê? R.: ________________________________________________________________ 
03- Qual é a água que Ele dá? R.: _______________________________________________________ 
04- Quem será o herdeiro de Deus? R.:  __________________________________________________ 
05- O herdeiro será o vencedor, e também:? R.: ____________________________________________ 
 
      Amém. 



TRABALHO PARA O ESTUDANTE      02 
 
SEGUNDA FEIRA  - 2Tm.3:16-17; Hb.4:12. – Cadê a oração? 
 
01- Quem inspirou a Escritura Sagrada? R.: ______________________________________________ 
02 - Qual é a utilidade da Escritura? R.: _________________________________________________ 
03- Qual a finalidade de se aprender as Escrituras? R.: _____________________________________ 
04- Hb.4:12, diga DUAS qualidades das Escrituras: R.: _____________________________________ 
05- At.20:32, quais os dois poderes da Bíblia? R.: _________________________________________ 
06- 1Tm.4:9, a Palavra é: ___________ e ________________________________________________ 
 
TERÇA FEIRA  - 1Ts.2:13; Hb.1:1-2. Se você não orar, você não será abençoado(a) 
 
01- De quem é a Palavra que o apóstolo Paulo está falando? R.: _______________________________ 
02- Você acha que o apóstolo está triste ou alegre com os tessalonicenses? R.: ___________________ 
03- O que a Palavra de Deus está fazendo na vida deles?R.: __________________________________ 
04- A Palavra atua nos tessalonicenses porque eles: R.: ______________________________________ 
05- Por meio de quem Deus nos fala hoje? R.: _____________________________________________ 
06- Jesus é o herdeiro de quantas coisas? R.: ______________________________________________ 
 
QUARTA FEIRA  - Gn.1:1-25. Não esqueça de orar antes de tudo o que fizer. 
 
01- Qual era a forma da terra? R.: ______________________________________________________ 
02- O que Deus fez no segundo dia? R.: _________________________________________________ 
03- O que Deus fez com as águas de debaixo do céu? R.: ____________________________________ 
04- Como chamou Deus à porção seca? R.: _______________________________________________ 
05- E ao ajuntamento das águas, como Ele chamou? R.: _____________________________________ 
06- O que Deus fez no sexto dia? R.: ____________________________________________________ 
 
QUINTA FEIRA  - Gn.1:26 a 30  Já orou? 
 
01- Na segunda parte do sexto dia, o que Deus fez? R.: _____________________________________ 
02- Fez o homem semelhante a quem? R.: _______________________________________________ 
03- Qual era o domínio do homem? R.: __________________________________________________ 
04- V.30, o que disse Deus? R.: ________________________________________________________ 
05- Gn.2:15, o que o homem fazia no jardim? R.: __________________________________________ 
 
SEXTA FEIRA  - Jo.10:10. Orando antes de tudo você será muito abençoado (a). 
 
01- O que faz um ladrão quando chega? R.: ______________________________________________ 
02- O que faz Jesus, o Bom Pastor? R.: __________________________________________________ 
03- Jo.14:3, quando Jesus voltar, o que Ele fará conosco? R.: _________________________________ 
04- Ap.21:4 nos mostra só um pouquinho do que acontecerá no céu com a igreja de Cristo. Da maneira 
como você está, acha que receberá estas bênçãos? R.: _______________________________________ 
05- V.3, quem é que enxugará as lágrimas da igreja? R.: _____________________________________ 
 
SÁBADO - 1Co.15:19  Ore primeiro. 
 
 01- Quem espera em Cristo só para esta vida, como que é? R.: _______________________________ 
 02- 2Co.4:8-10 o cristão é atribulado mas não é: R.:  _______________________________________ 
 03- é perplexo mas não é ... R.: ________________________________________________________ 
 04- Perseguido, mas não está... R.: _____________________________________________________ 
 05- ...abatido, mas não está... R.: _______________________________________________________ 
 
      Amém. 



TRABALHO PARA O ESTUDANTE      03 
 
SEGUNDA FEIRA – 1Jo.3:4. Continue orando e você continuará a ser abençoado(a). 
 
01- O que é o pecado? R.: ____________________________________________________________ 
02- Existem quantos tipos de Pecados? (Apostila) R.: _______________________________________ 
03- Por que Gn.2:15-17 é pecado ativo? R.: ______________________________________________ 
04- Gn.3:6, Além de bonita, qual era a outra tentação da árvore? R.: ___________________________ 
05- Então, o que fez a mulher? R.: ______________________________________________________ 
06- E o homem? R.: _________________________________________________________________ 
 
TERÇA FEIRA - Gl.5:19-21. Que Deus abençoe você. 
 
01- Os pecados aqui descritos são obras de quem? R.: ______________________________________ 
02- O que acontece com quem comete algum desses pecados? R.: _____________________________ 
03- Em Rm.3:23 diz que quantas pessoas pecaram? R.:  _____________________________________ 
04- Rm.5:8, como Deus prova Seu amor para conosco? R.: __________________________________ 
05- Quem é que perdoa pecados? R.: ____________________________________________________ 
 
QUARTA FEIRA - Mt.28:19-20; Rm.13:1-7 Já orou? 
 
01- Como pecamos passivamente? R. ___________________________________________________ 
02- Explique Tg.4:17: R.: _____________________________________________________________ 
03- Qual foi a conseqüência do pecado, Gn.3:16, para a mulher? R.: ___________________________ 
04- E para o homem? vs. 17 a 19 R.: ____________________________________________________ 
05- Is.59:2, Que conseqüência é esta? R.: ________________________________________________ 
06- Ez.18:20, diz que cada um é: _______________________________________________________ 
07- Lc.18:16, diz que as crianças: ______________________________________________________ 
 
QUINTA FEIRA - Gn.3:6-13. O R E 
 
01- O que eles fizeram quando ouviram a voz de Deus? R.: __________________________________ 
02- O que Adão respondeu a Deus? R.: __________________________________________________ 
03- Qual foi a desculpa do Adão? R.: ___________________________________________________ 
04- E a da mulher? R.: _______________________________________________________________ 
05- Gn.2:16-17, quem deu a ordem? R.: _________________________________________________ 
06- Eles obedeceram a quem? R.: ______________________________________________________ 
 
SEXTA FEIRA - Ap.20:15; 21:8;   Primeiro: oração. 
 
01- O que acontecerá com quem não tem o nome no livro da vida? R.: _________________________ 
02- Quantos pecados estão relacionados em Ap.21:8? R.: ____________________________________ 
03- Serão lançados onde? R.: __________________________________________________________ 
04- O que é a segunda morte? R.: _______________________________________________________ 
 
SÁBADO - Mt.7:21; Tg.1:21; Mt.7:13-14. E a oração, KD? 
 
01- Quem entrará no reino dos céus? R.: _________________________________________________ 
02- Em qual das portas a Bíblia nos aconselha a entrar? R.: __________________________________ 
03- Como é a porta e o caminho que levam para a perdição? R.: ______________________________ 
04- Quantos vão para a perdição? R.: ____________________________________________________ 
05- Quantos aceitam o caminho apertado? R.: _____________________________________________ 
06- Você quer estar em qual deles? R.: ___________________________________________________ 
 
      Amém. 



TRABALHO PARA O ESTUDANTE      04 
 
SEGUNDA FEIRA - 2Pe.1:20-21, Jo.8:3-32. Você não está esquecendo de orar, está? 
 
01- Quem inspirou os escritores sagrados? R.: _____________________________________________ 
02- Quantas profecias foram dadas por vontade humana? R.: _________________________________ 
03- Jesus disse aos judeus se permanecerem em quê? R.: ____________________________________ 
04- O que eles iam conhecer? R.: _______________________________________________________ 
05- O que a verdade de Deus faz com as pessoas? R.: _______________________________________ 
 
TERÇA FEIRA - 2Tm.3:16-17; Jo.12:44-48. Pensei que você tinha esquecido de orar! 
 
01- Quem inspirou a Bíblia? R.: ________________________________________________________ 
02- Qual é a sua utilidade? R.: _________________________________________________________ 
03- Quem crê em Jesus crê em quem mais? R.: ____________________________________________ 
04- Quem olha pra Jesus vê quem? R.: ___________________________________________________ 
05- O que acontece a quem crê em Jesus? R.: _____________________________________________ 
 
QUARTA FEIRA - Mt.1:21; Jo.3:16; Mt.28:18 Orou? 
 
01- Quem é Jesus? R.: _______________________________________________________________ 
02- Qual é a Sua autoridade? R.: _______________________________________________________ 
03- Onde? R.: ______________________________________________________________________ 
04- 1Jo.1:9, o que Ele nos faz? R.: ______________________________________________________ 
05- Se fizermos o quê? R.: ____________________________________________________________ 
06- Rm.10:9, como é a confissão? R.: ___________________________________________________ 
 
QUINTA FEIRA - At.2:38; Jo.3:19; 17:30-31.  Você tem orado??? 
 
01- Qual atitude o primeiro sermão da igreja exigiu? R.: ____________________________________ 
02- Após o arrependimento, qual é a outra? R.: ___________________________________________ 
03- Para que serve o batismo? R.: ______________________________________________________ 
04- Quem é o varão que julgará o mundo? R.: _____________________________________________ 
05- Lc.15:17, qual o exemplo que o filho pródigo nos dá? R.: ________________________________ 
06- At.17:31, fala de qual dia? R.: ______________________________________________________ 
 
SEXTA FEIRA - Lc.9:23; Lc.14:33; Mt.19:16-22; 10:34-39.  Ore! 
 
01- O que devemos fazer diariamente? R.: _______________________________________________ 
02- Quem quer ser discípulo de Jesus TEM que fazer o quê? R.: ______________________________ 
03- Quem é o inimigo do homem? R.: ___________________________________________________ 
04- O que é aborrecer a família? R.:(Lc.14:26) ____________________________________________ 
05- Quantos pecados você terá de deixar para seguir a Jesus? R.: ______________________________ 
06- At.19:19, qual foi o preço que os mágicos pagaram? R.: __________________________________ 
 
SÁBADO - Mc.16:16; 1Pe.3:20-21.  Orou? 
 
01- O que acontecerá com quem crer e for batizado? R.: ____________________________________ 
02- E com quem não crer e não for batizado? R.: __________________________________________ 
03- Qual é o símbolo do batismo cristão? (Cl.2:12) R.: ______________________________________ 
04- Qual é a figura do batismo que 1Pe.3:20 nos mostra? R.: _________________________________ 
05- A água do batismo lava a nossa carne? R.: ____________________________________________ 
06- O que ela faz então? R.: ___________________________________________________________ 
 
      Amém. 



TRABALHO PARA O ESTUDANTE      05 
 
SEGUNDA FEIRA - At.2:41-47 Nem precisa falar que é preciso orar, né? 
 
01- Rm.16:16, qual é o nome da igreja? R.: _______________________________________________ 
02- Quantos foram batizados no primeiro dia da igreja? R.: __________________________________ 
03- Em qual doutrina a igreja perseverava? R.: ____________________________________________ 
04- Quem fazia prodígios e sinais? R.: ___________________________________________________ 
05- Como a igreja agia com os bens materiais? R.: _________________________________________ 
06- Como era o ambiente da igreja? R.: __________________________________________________ 
 
TERÇA FEIRA  -  Jo.15:1-7  Ore!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
01- Quem é a videira? R.: _____________________________________________________________ 
02- E o que nós somos? R.: ___________________________________________________________ 
03- O que acontece se permanecermos na videira? R.: ______________________________________ 
04- E com quem não permanece nela? R.: ________________________________________________ 
 
QUARTA FEIRA  -  Ef.4:11-16.   Já orou? Deus está de olho em você, eim?! 
 
01- Em quantos ministérios Jesus dividiu o trabalho da igreja? R.: ____________________________ 
02- Qual é a finalidade desses ministérios? R.: ____________________________________________ 
03- Rm.8:1, o que acontece com quem está em Cristo? R.:___________________________________ 
04- Mt.28:19-20, qual a nossa principal atividade na igreja? R.: _______________________________ 
 
QUINTA FEIRA  -  Hb.10:23-25 Orar também! 
 
01- Como é aquele que nos fez a promessa da salvação? R.: _________________________________ 
02- Qual é o principal ensinamento do v.25? R.: ___________________________________________ 
03- Ef.4:32, como devemos agir diante da ofensa de um irmão? R.: ____________________________ 
04- Qual é o exemplo que temos para isto? R.: ____________________________________________ 
05- Ef.4:1-2, como deve ser o procedimento do cristão? R.: __________________________________ 
 
SEXTA FEIRA - Mt.24:13; 10:22;  Hb.10:37.  Que bom que você orou hoje!!! 
 
01- Temos que ser fieis até quando? R.: _________________________________________________ 
02- Os discípulos seriam odiados por causa de quem? R.: ___________________________________ 
03- At.8:36-38, quantos dias o eunuco esperou para ser batizado? R.: __________________________ 
04- E Paulo esperou quantos? R.:At.9:18 ________________________________________________ 
05- E o Cornélio? R.: At.10:48 ________________________________________________________ 
06- At.16:15, a Lídia, esperou quantos dias? R.: ___________________________________________ 
07- E o carcereiro? R.:At.16:33 ________________________________________________________ 
08- E você, vai esperar até? R.: ____/ ____/ _____. 
 
SÁBADO - 2Ts.1:7-9 Oração, oração oração oração oração  
 
01- Como será a manifestação de Jesus? R.: ______________________________________________ 
02- Contra quem? R.: ________________________________________________________________ 
03- Você poderá clamar ao Senhor? R.: __________________________________________________ 
04- Por que não? R.: _________________________________________________________________ 
05- 2Ts.2:8-10, Satanás é eficaz pra quê? R.: _____________________________________________ 
06- O que acontecerá com quem não acolhe a verdade? R.: __________________________________ 
 
      Amém. 


