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LIÇÃO 2 
Está a Aprender a Andar 

 
Nesta Lição Estudará... 
Ponha a sua mão na mão de Deus. 
Satanás já tentou fazê-lo cair? 
Está a sofrer por amor a Cristo? 
Está desanimado ou sente-se perseguido por dúvidas? 
O Pai ama-o. 
Acabe agora com as suas dúvidas. 
Arrependa-se 
Creia no Evangelho e no Senhor Jesus Cristo. 
 
PONHA A SUA MÃO NA MÃO DE DEUS  
     Como os pais ficam contentes quando um filho dá os primeiros passos! E como o nosso Pai 
celestial fica contente quando você, o Seu filho, começa a andar ao Seu lado na vida cristã! Não tema 
cair; ponha a sua mão na mão do pai, e Ele ajudá-lo-á. Cada dia, ao acordar, peça-lhe para guiá-lo em 
todas as actividades desse dia. 
 

Para Fazer 
 

1 Com que se compara a vida do crente nesta lição? 
 a) um homem que sabe andar sozinho. 
 b) um bebé que não sabe andar. 
 c) uma pessoa que anda de mãos dadas com Deus. 
 
SATANÁS JÁ TENTOU FAZÊ-LO CAIR? 
     Satanás, o diabo, é o inimigo de Deus e dos crentes. Ele tenta sempre atrapalhá-lo, fazendo-o 
resvalar e cair. É capaz de usar a perseguição, a zombaria, o desânimo e a tentação contra si. Tentará 
até fazê-lo duvidar da sua salvação. Satanás luta sempre contra os crentes e tenta afastá-los de Deus. 
Concentra ataques especiais nos novos crentes, tentando confundi-los com dúvidas e dificuldades. 
Simplesmente, não quer que aprenda a andar com Deus. 
     Não se espante, pois, se sofrer algumas feridas na sua aprendizagem espiritual. As crianças que 
estão a aprender a andar podem colidir com uma cadeira e aleijarem-se ou perder o equilíbrio e cair no 
chão. Mas, mesmo assim, não desistem, de tentar andar. 
 

Para Fazer 
 

2        Depois de se tornar crente... 
a) não terá mais problemas 
b) Satanás tentará fazê-lo cair. 
c) nunca será perseguido nem ficará desanimado. 

 
3 Satanás costuma tentar fazer os novos crentes... 
 a) desfrutarem plenamente da sua salvação. 
 b) duvidarem da existência de Deus. 
 c) duvidarem da sua salvação. 
 
     Lembre-se que o seu Pai celestial é muito mais poderoso que o diabo; Ele segurará sempre na sua 
mão. 
 
“E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão-de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão”              
(João 10:28). 
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Para Fazer 
 

4 Transcreva e reflicta sobre as palavras de Jesus em João 10:28.      
 
             
 
             
 
ESTÁ A SOFRER POR AMOR A CRISTO? 
     Não fique zangado nem surpreso se os seus familiares ou amigos zombarem de si, por se ter 
entregue a Jesus Cristo, mesmo se chegarem ao ponto de persegui-lo. É um privilégio e uma honra 
sofrer por amor d’Aquele que morreu na cruz por nós. Também, devemos “carregar a nossa cruz”, 
seguindo-O e expressando, assim a nossa gratidão por aquilo que Ele sofreu por nós. 
   O Senhor promete galardoar aqueles que sofrem por amor d’Ele. 
 
“... Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me”        
(Lucas 9:23). 
 
“Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; 
Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal 
contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus; porque 
assim perseguiram os profetas que foram antes de vós” (Mateus 5:10-12). 
 

Para Fazer 
 

5 Se for obrigado a sofrer por amor a Cristo, deve sentir-se... 
 a) deprimido e desanimado. 
 b) zangado e prestes a reagir. 
 c) contente, pois sabe que lhe está reservado um galardão no céu. 
 
ESTÁ DESANIMADO, OU SENTE-SE PERSEGUIDO POR DÚVIDAS? 
     Não fique desanimado se encontrar dificuldades no exercício do que é bom. Ao nascer de novo, 
torna-se filho de Deus; mas ainda tem de aprender a andar. Quando o novo crente comete um erro, o 
diabo tenta fazê-lo pensar assim: “Veja só o que fiz! Acho que não sou filho de Deus, pois se fosse 
não teria agido assim”. 
     Às vezes os novos crentes ficam algo confusos e admitem dúvidas no seu coração. Pensam assim: 
“Não posso levar uma vida digna de crente; é muito difícil para mim. Não adianta tentar servir Deus. 
Tanto faz se eu voltar aos velhos costumes. Além disso, não vejo na minha vida aquela transformação 
de que falam os cristãos. Não sinto o gozo da salvação na minha vida. Acho que nem sou crente”. 
     Já lutou contra dúvidas deste tipo? Lembre-se de que vêm do inimigo que tenta desanimá-lo e fazê-
lo cair. Algumas pessoas sentem mais gozo que outras na hora inicial da salvação; não deve 
preocupar-se por causa dos seus sentimentos. Quanto mais aprender sobre a verdadeira importância da 
sua salvação, mais gozo sentirá. À medida que for dando graças a Deus pelas suas bênçãos, a sua 
alegria aumentará. Lembre-se de que a sua salvação não depende dos seus sentimentos; depende da 
fidelidade de Deus, a quem entregou a sua alma e toda a sua vida. 
     Se já resvalou e caiu nas suas tentativas de andar no caminho certo perante Deus, não é 
necessariamente um indício de que não é filho de Deus, ou que não pode aprender a andar 
correctamente. Peça perdão a Deus e levante-se para mais uma tentativa! 
     Quanto à transformação pessoal, o facto de estar preocupado com a questão de agradar a Deus já é 
um sinal de que possui uma nova natureza. Portanto, não desanime. Lembre-se de que algumas 
crianças demoram mais do que outras a aprender a andar. 
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Para Fazer 
 

6 Se se sentir desanimado ou frustrado, deve lembrar-se de que... 
 a) os verdadeiros crentes são sempre felizes. 
 b) todos os crentes sentem alegria igual ao converterem-se. 
 c) quanto mais agradecer ao Senhor as bênçãos d’Ele recebidas, mais gozo sentirá. 
 
7 A sua salvação depende... 
 a) da fidelidade de Deus. 
 b) de como se sente. 
 c) da sua própria bondade. 
 
O PAI AMA-O  
     Seria possível que um pai ou uma mãe castigassem o seu filho amado por ter caído no chão, ou que 
eles o abandonassem quando se aleijasse? De maneira nenhuma! Os bons pais levantam os filhos do 
chão e consolam-nos, dando-lhes coragem para continuar a sua aprendizagem até aprenderem a 
caminhar bem. Seria Deus menos diligente ou menos cuidadoso com os Seus filhos que estão a dar os 
primeiros passos na sua vida espiritual? Impensável! Aproxime-se d'Ele neste momento numa oração: 
“Obrigado, Pai, por teres segurado sempre na minha mão, ensinando-me a andar nos Teus caminhos. 
Sou fraco, mas sei que Tu vais ajudar-me a fazer aquilo que devo fazer.” 
     Já sabe que Deus o guia na vida cristã por meio do Seu Espírito Santo e da Sua Palavra escrita, a 
Bíblia Sagrada. Leia a Bíblia, e fale com o Pai em oração todos os dias. Esta prática ajudá-lo-á a 
desfazer-se das suas dúvidas e a andar sem tropeçar. 
 

Para Fazer 
 

8 Se tropeçar no caminho espiritual, cometendo algum erro, pode esperar que o Pai celestial... 
 a) se zangue e o coloque fora da Sua casa. 
 b) o perdoe e o ajude a melhorar. 
 c) o deixe sozinho. 
 
9 O Espírito Santo de Deus dar-lhe-á a devida orientação, mostrando-lhe o que deve fazer, à  

medida que... 
 a) lê a Bíblia e ora diariamente. 
 b) busca o seu horóscopo nas estrelas. 
 c) escuta o que os seus amigos dizem. 
 
ACABE AGORA COM AS SUAS DÚVIDAS 
     Poderá perguntar-se a si mesmo se já fez o necessário perante Deus para garantir a sua salvação. 
Cristo indica-nos claramente o papel do indivíduo na sua salvação pessoal; vejamos, pois se já fez a 
sua parte ou se ainda fica algum aspecto que precisa satisfazer, para ter a segurança da sua salvação. 
      

Deus manda que faça duas coisas para ser salvo:  
1. arrepender-se dos seus pecados. 
2. crer no evangelho de Jesus Cristo. 

 
Para Fazer 

 
10 Deus exige de si a seguinte colaboração para assegurar a sua salvação: 

a) arrepender-se dos seus pecados e crer no evangelho. 
b) fazer penitência e tornar-se membro de uma igreja. 
c) praticar boas acções para neutralizar os seus pecados. 
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ARREPENDA-SE 
     Arrepender-se significa sentir remorsos pelos seus pecados e desistir deles. 
 
“... Arrependei-vos, e crede no Evangelho” (Marcos 1:15). 
    
     Sente remorsos por ter desobedecido a Deus? Está disposto a livrar-se do pecado na sua vida, ou 
existe algum pecado que ainda quer conservar? Tem vontade de ceder tudo a Deus praticando de 
agora em diante só aquilo que Lhe agrada? 
 

Para Fazer 
 

11 Reflicta sobre as palavras de Jesus em Marcos 1:15. 
 
12 Arrepender-se significa... 
 a) sentir remorsos pelos seus pecados e desistir deles.  
 b) confessar os seus pecados a um padre. 
 c) pedir perdão pelos pecados e continuar a praticá-los. 
 
     Já foi tratado por alguém duma forma tão cruel que não quer perdoar a essa pessoa? O ódio e o 
ressentimento são pecados tão pesados que impedem muitas pessoas de entrarem no Céu. Deus é 
amor e Ele não pode habitar num coração cheio de ódio e preconceitos. Se está a guardar rancor 
contra alguém, perdoe a esse alguém agora. Peça a Deus que o ajude a amar aqueles que o maltratam. 
 
“Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as 
vossas ofensas” (Mateus 6:15). 
 
     Se ainda tem dúvidas acerca do seu arrependimento, pode resolver o problema agora mesmo, 
afastando-se de todo o pecado e entregando totalmente a sua vida nas mãos de Deus, para que Ele 
possa realizar, através de si a Sua perfeita vontade. 
 

Para Fazer 
 

13 Se alguém o ofendeu, deve... 
 a) guardar silêncio acerca do ódio que está a sentir. 
 b) perdoar essa pessoa agora mesmo. 
 c) contar a todos os vícios dessa pessoa. 
 
CREIA NO EVANGELHO DO SENHOR JESUS CRISTO 
     A palavra evangelho significa boas novas. Refere-se à salvação em Jesus Cristo. A Bíblia contém 
os ensinamentos seguintes acerca do evangelho. Escreva SIM ao lado das afirmações que crê 
pessoalmente: 

• Deus amou-o tanto que enviou o Seu Filho, Jesus Cristo, para sofrer o castigo dos seus 
pecados. _______ 

 
• Jesus morreu pelos seus pecados e promete livrá-lo do poder destes se O aceitar como seu 

Salvador e Senhor. ________ 
 

• Jesus ressuscitou dentre os mortos e voltou ao céu, onde está a orar por si e a preparar-lhe um 
lar eterno. _________ 

 
• Ao aceitar Jesus como seu Salvador, torna-se filho de Deus, com uma nova vida n'Ele. 

__________ 
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• Jesus voltará para buscar os Seus crentes aqui na terra, levando-os junto com Ele para o Seu 
lar eterno no céu. ________ 

 
• Acredita nestes factos? _________ Já se entregou a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal? 

_________ Então confie n'Ele e descanse nas Suas promessas. 
 
“E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa” (Actos 16:31). 
  
“... Deus nos deu a vida eterna; e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida; quem não 
tem o Filho de Deus não tem a vida” (1 João 5:11-12). 
 

Para Fazer 
 

14 O evangelho significa... 
 a) boas novas da salvação em Jesus Cristo. 
 b) pregação. 
 c) doutrina religiosa. 
 
15 Reflicta e ore sobre Actos 16:31 
 
 Decore 1 João 5:11-12. 
 
     Crer no Senhor Jesus Cristo significa confiar totalmente nEle. Ele ama-o e compreende-o 
perfeitamente e ora sempre ao Pai em seu favor. Jesus é o escolhido de Deus para desempenhar este 
ministério. 
 
“Porque há um só Deus, e um só Mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem”                      
(1 Timóteo 2:5). 
 
“E em nenhum outro há salvação, porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre 
os homens, pelo qual devemos ser salvos” (Actos 4:12). 
 
     Jesus disse: “Eu sou o caminho”. Não existe outro caminho que leve a Deus. Não pode andar em 
dois caminhos ao mesmo tempo; terá que abandonar todo o caminho alternativo se quiser seguir Jesus 
fielmente. Terá que depositar toda a sua fé nEle.  
     Se realmente está arrependido, crê nas promessas de Deus e confia em Cristo como seu único e 
suficiente Salvador, então está salvo. 
 

Para Fazer 
 

16 A Bíblia ensina-nos que... 
 a) Jesus é o único caminho que conduz a Deus. 
 b) há muitos caminhos que conduzem a Deus. 
 
     Quer ter a certeza que Jesus Cristo é o seu Salvador pessoal? Quer consagrar a sua vida de novo a 
Deus, confirmando o seu propósito de andar sempre ao Seu lado? Diga-lhe isto nas palavras da 
seguinte oração: 
     “Obrigado, meu Deus, pelo Teu grande amor, e por teres mandado o Teu Filho Jesus para morrer 
em meu lugar. Aceito Jesus como meu Salvador e Mestre. Obrigado por teres perdoado os meus 
pecados, aceitando-me como Teu filho. Ajuda-me a levar uma vida boa e obediente, agradável a Ti a 
cada momento. A Ti me entrego, Senhor, e peço que me ajudes a andar sempre contigo por toda a 
minha vida. Ámen.” 

 
 
 


