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As Grandes Perguntas da Vida
Vamos Conversar
Certamente, já fez perguntas como estas: O que é realmente a
vida? Por que é que eu nasci? Como posso encontrar a felicidade? Se
assim for, as seis lições deste curso serão muito úteis para si. Nestas
seis lições procuramos responder às seguintes perguntas:
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O que está a acontecer ao mundo?
Qual a verdade sobre Deus?
O que é realmente a vida?
Como ver satisfeita a minha maior necessidade?
Que acontece depois da morte?
Qual é a verdadeira Igreja?
Uma Palavra Final
Relatórios do Aluno
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As respostas a estas perguntas são uma preocupação constante de
muitas pessoas. O nosso objectivo neste curso é apresentá-lo com as
respostas Bíblicas. Conhecendo estas respostas da Bíblia certamente
irão ajudá-lo a viver uma vida melhor e dar-lhe uma preparação para
a vida do futuro.
Faça um esforço para aprender de cor os versículos Bíblicos que
vão indicados na secção “Para Decorar”, em cada lição. Repita os
versículos para um amigo ou alguém conhecido, até poder dizê-los
de cor, sem consultar este livro ou a Bíblia.
Depois de completar as 6 lições do curso, receberá um certificado
de conclusão em reconhecimento pela sua busca da verdade e pela
sua determinação em estudar até acabar o curso. Chamamos a sua
atenção para o seguinte: NÃO nos devolva este livro. Só o deve
responder às perguntas, separar e enviar as folhas do “Relatório do
Aluno” que se encontra no final da cada lição.
Desejamos que possa ter o maior proveito para a sua vida
espiritual através do seu estudo deste curso.
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Lição 1: O Que Está a Acontecer ao Mundo?
Ao olhar o nosso mundo de hoje ficamos desanimados – há tantos
problemas e dificuldades por todo o lado. Em muitos lugares, há lutas, há
conflitos. Muitos países estão em guerra. As populações sofrem os horrores
das batalhas, com privações e perseguições. Por outro lado, lemos notícias
que nos deixam inquietos. – roubos, assassínios, raptos, fraudes, fome,
terramotos e muitas outras coisas semelhantes.
A situação é, realmente, penosa e triste. Muitos se têm levantado
procurando solucionar os problemas com uma ou outra proposta.
Infelizmente, grande parte dessas soluções não têm dado resultado e a
situação do mundo continua na mesma ou talvez pior do que nunca.
A Bíblia conta-nos como, no princípio, o mundo era um lugar belo, um
lugar de felicidade e harmonia. A Palavra de Deus chama a esse tempo de
paz o Jardim do Éden, ou Paraíso. Só que essa harmonia foi quebrada. O
pecado entrou no mundo. E desde que o pecado entrou no mundo, não só o
homem, mas a própria natureza também tem problemas. Será então, se o
pecado for eliminado que poderemos voltar a conquistar essa felicidade?
Sim! Essa é a grande esperança e a grande certeza que temos. A Bíblia diz
que é possível ter vitória sobre o pecado. E são essas boas novas que esta 1ª
Lição lhe vem trazer.
Nesta Lição, vai estudar...
• Como Saber a Verdade?
• Como Começou o Mundo?
• Que Mal Aconteceu ao Mundo?
• Há Alguma Esperança para o Mundo?

Como Saber a Verdade?
Ciência, História e Observação: Podemos aprender coisas maravilhosas
sobre o mundo – incluindo sobre o nosso próprio povo – por meio de
ciência, da História e da observação. Só que estes conhecimentos não nos
respondem a muitas das grandes perguntas da vida. Não nos dizem como
começou a vida, qual o seu propósito ou o que o futuro nos vai trazer.
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A Bíblia: Só o Autor da Criação nos poderá revelar o modo e a razão de ter
criado o mundo. E é no Seu livro, a Bíblia Sagrada, que Ele nos conta a
verdade destas coisas. A Bíblia também é como que um manual que nos diz
como viver neste mundo.
Este Curso – As Grandes Perguntas da Vida: Estas lições baseiam-se na
Bíblia. Em cada lição citamos alguns dos muitos versículos da Bíblia que
respondem às nossas perguntas. Antes de cada citação, encontra-se a
referência bíblica: o nome do livro, o capítulo e a versículo. Por exemplo:
“Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa” (Actos 16:31). O
texto (citação) entre aspas encontra-se no livro de Actos dos Apóstolos
capítulo 16 e versículo 31.
Há muitas traduções diferentes da Bíblia. A tradução que vamos utilizar
neste curso é a Versão João Ferreira de Almeida.

Como Começou o Mundo?
Terá Sido por Acaso?: Já alguma vez se perguntou a si próprio como
apareceu o mundo? Terá sido por Acaso? Ou foi antes planeado por uma
grande mente utilizando um grande poder?
Ao vermos uma bicicleta, um carro ou um avião, sabemos que não
apareceram por acaso. Alguém, o planeou de modo a funcionarem segundo
certas leis.
O Mundo Foi Criado Segundo um Plano: O mundo e tudo quanto nele
há, funciona segundo regras fixas a que chamamos leis de Natureza. Quanto
mais a Ciência domina essas leis, mais acreditamos que Alguém planeou
cada detalhe do Universo, o criou e mantém a funcionar segundo os Seus
planos. Esse Alguém é Deus, o Criador Omnipotente e Omnisciente. Ele é o
Senhor e Sustentador do Universo.
Para Decorar
Génesis 1:1 No princípio, criou Deus os céus e a Terra.
João 1:3 Todas as coisas foram feitas por Ele.
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Deus Criou um Mundo Perfeito: Deus criou o Sol, a Lua, as estrelas e a
Terra. Fixou as suas órbitas de modo que não chocassem entre si. Ordenou a
distância exacta entre a Terra e o Sol – nem perto de mais, para que não
ardesse tudo, nem longe de mais, a fim de não gelarmos. Os mares e a terra
seca foram criados em proporções perfeitas e com a atmosfera ideal. Então,
Deus criou os seres vivos. Por último, criou o Homem e colocou-o num
mundo lindo e maravilhoso.
Para Decorar
Génesis 1:31 E viu Deus tudo quanto tinha feito e eis que era muito bom.

Porque Criou Deus o Mundo?: Deus criou o mundo para nossa alegria e
criou também os seres humanos para serem os Seus filhos e neles Se
comprazer, fazendo a terra para sua habitação. Deus contava gozar a beleza
e a perfeita ordem do Seu Universo, mas sobretudo contava desfrutar o
amor dos Seus filhos.
Apocalipse 4:11 Porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade
são e foram criadas.
Salmo 149:4 Porque o Senhor Se agrada do Seu povo.
Deus queria que os Seus filhos fossem como Ele e com Ele partilhassem
a Sua obra. Assim deu a Adão e Eva (o primeiro casal de seres humanos)
naturezas em muito idênticas à Sua própria natureza divina. Deus iria
ensiná-los e, com o Seu auxílio, a Humanidade dominaria a Terra.
Génesis 1:26 E disse Deus: “Façamos o Homem à nossa imagem... e
domine... sobre toda a terra.”
Exercícios:
1. Preencha os espaços em branco.
a) Qual o livro da Bíblia que nos conta como e porque foi criado o mundo?
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b) Quem instituiu os padrões a que chamamos leis de Natureza?

c) Para a alegria de quem foi o mundo criado?
d) O mundo era bom ou mau?
e) Como se chamava o primeiro homem e a primeira mulher?

f) Deus queria que os seres humanos gozassem o Seu amor e fossem os

g) Com o auxílio de

,

a Humanidade deveria dominar a

.

Que Mal Aconteceu ao Mundo?
Algo de Mal Aconteceu: Olhando ao seu redor verá sofrimento, tristeza,
contendas, violência, guerra, fome e morte. O mundo actual não é perfeito.
Que mal lhe aconteceu? Este mundo, que antes era perfeito, ficou estragado
por um inimigo de Deus e pelo próprio Homem.
O Inimigo de Deus: Deus tem um inimigo chamado Satanás ou Diabo.
Satanás está contra tudo quanto é de Deus. Deus é bom; Satanás combate o
bem com o mal. Deus quer ajudar o Homem, enquanto Satanás tenta
destruí-lo. Deus quer apreciar o amor e a comunhão do Homem; o Diabo
tenta separá-lo de Deus. Satanás tenta fazer o Homem segui-lo em vez de
seguir Deus.
O Pecado do Homem: Satanás mentiu a Adão e Eva acerca de Deus.
Convenceu-os a pecar, isto é, a desobedecer a Deus. Deus tinha avisado
Adão que o pecado ia causar a morte. E causou-lhe tanto a morte física
como a morte espiritual. A vida provém, de Deus, por isso a separação
d’Ele acaba na morte.
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Adão e Eva decidiram antes acreditar em Satanás e não em Deus.
Quebraram as Suas leis e seguiram o seu próprio caminho, com resultados
trágicos para todos nós e para o mundo inteiro.
Os Efeitos da Pecado: O pecado trouxe ao mundo, a doença e a morte.
Romanos 5:12 Pelo que, como por um homem entrou o pecado no
mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os
homens, por que isso todos pecaram.
O pecado quebrou a comunhão entre Deus e o homem. Enquanto o
homem continuar rebelde, desobediente e pecador, não pode ter comunhão
com Deus. Em vez de ser um filho de Deus, o homem tornou-se um servo
do pecado.
Romanos 6:16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por
servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem, obedeceis, ou do
pecado para a morte, ou da obediência para a justiça?
Escolhendo desobedecer a deus, unimo-nos à rebelião de Satanás e
aceitamos assim o seu domínio. Este mundo tornou-se um campo de batalha
entre Deus e Satanás. Cada um de nós tem que escolher ao lado onde quer
ficar.
A Sua Escolha – Ou Deus Ou Satanás: Josué 24:15 Escolhei hoje a quem
sirvais... porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Exercícios:
2. Considere o quadro seguinte. Marque um X ao lado de cada uma das
coisas que deseja possuir e um zero 0 ao lado das que não deseja. De acordo
com as suas marcas, verá de que lado deseja realmente estar: do lado de
Deus ou do lado de Satanás.
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Deus Oferece-nos

Satanás Oferece-nos

a) NA NATUREZA
Uma criação perfeita, ordem, Obscuridade em toda a Natureza,
equilíbrio,
beleza,
provisão desordem,
caos,
fealdade,
abundante.
pobreza, fome, doenças.
b) NO NOSSO CORPO
Apetites sãos, vida e saúde.
Gula, vícios, cobiça, doença e
morte.
c) NO NOSSO PENSAR, SENTIR E AGIR
Verdade, fé, sabedoria, bons Erro,
incredulidade,
maus
pensamentos, mente criadora, pensamentos,
vida
sem
amor são, humildade, obediência, objectivos, destruição, egoísmo,
liberdade de escolha, paz, ódio, temores, suspeitas, orgulho,
felicidade e alegria, auxílio, rebelião, escravidão do pecado,
justiça, comunhão com Deus.
conflitos, guerras, tristezas, crime,
separação de Deus.

Há Alguma Esperança para o Mundo?
Deus Não Abandonou o Mundo: Deus ainda ama a Humanidade apesar
dos seus pecados, e abriu o caminho para salvá-la do pecado, de Satanás e
da morte eterna. Deus ainda controla o Universo e um dia chamará de novo
o mundo para Lhe obedecer.
O Filho de Deus Tomou Sobre Si o Nosso Castigo: Todos os seres
humanos pecaram e ficaram sob a sentença da morte. Apesar de não termos
nenhuma força para nos salvar a nós mesmos, Deus amou-nos de tal modo
que enviou o Seu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo, para pagar o preço
da nossa salvação e tomar sobre Si o nosso castigo.
Há cerca de dois mil anos, Jesus veio ao mundo, nascendo
sobrenaturalmente de uma virgem, na Palestina. Ensinou aos homens a
verdade sobre Deus e sobre o Seu amor. Em toda a Sua vida, não cometeu
qualquer erro. No entanto, morreu como um criminoso, pregado numa cruz,
no nosso lugar, pelos nossos pecados.
Deus mostrou ao mundo que Jesus era o Seu Filho, ressuscitando-O dos
mortos ao terceiro dia. Quarenta dias mais tarde, Jesus subiu fisicamente ao
Céu.
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Os amigos de Jesus que O viram após a ressurreição e que presenciaram
a Sua ascensão, descrevem-nos estes factos nos Evangelhos.
A Aceitação de Jesus Faz-nos Filhos de Deus: Visto que Jesus tomou
sobre Si o castigo que nos pertencia, todos quantos O aceitam agora como
Salvador ficam livres do poder de Satanás. Quando deixamos os nossos
pecados, Deus faz-nos os Seus filhos. Deus convida-nos assim, a crermos
em o Seu Filho para sermos salvos do pecado. No entanto, Deus não nos
obriga a fazê-lo.
Romanos 5:17 Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse,
muito mais os que recebem abundância da graça e do dom da Justiça
reinarão em vida por um só – Jesus Cristo.
Para Decorar
João 3:16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho
Unigénito para que todo aquele que n’Ele crê não pereça mas tenha a vida
eterna.
Romanos 6:23 Porque o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito
de Deus é vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor.

Podemos Viver Num Mundo Perfeito: Um dia, Jesus voltará para libertar
o mundo do pecado e torná-lo de novo perfeito. Se O aceitar agora como o
seu Salvador, viverá então com Ele em perfeita felicidade. Mesmo agora, o
seu mundo será melhor se e quando aceitar Jesus como Salvador porque se
tornará uma pessoa melhor. Hoje mesmo, pode começar a gozar das
bênçãos que pertencem aos filhos de Deus.
Exercício:
3. Escreva o seu próprio nome nos espaços em branco.
Porque Deus amou
de tal maneira que deu o Seu Filho Unigénito para que
que n’Ele crê não pereça mas tenha vida eterna.
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Se deseja agora aceitar Jesus como Seu Salvador, faça a seguinte oração:
Obrigado Deus, por me amares e por teres enviado o Teu Filho para
morrer pelos meus pecados. Recebo-Te agora, Jesus, como meu Salvador.
Durante o resto da minha vida, quero ficar do Teu lado e não mais do lado
de Satanás. Por favor, faz de mim o tipo de pessoa que queres que eu seja.

Antes de passar à Lição nº 2, reveja esta Lição e preencha o Relatório do
aluno correspondente à Lição nº 1.

Soluções às perguntas na Lição 1:
1 a) Génesis
b) Deus
c) do homem
d) bom
e) Adão e Eva
f) Seus Filhos
g) Deus; terra
2 A sua resposta.
3 O seu nome
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