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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: 
                Página 
 
� O que está a acontecer ao mundo?     2 
� Qual a verdade sobre Deus?    10 
� O que é realmente a vida?    18 
� Como ver satisfeita a minha maior necessidade? 27 
� Que acontece depois da morte?   36 
� Qual é a verdadeira Igreja?    44 
� Uma Palavra Final     55 
� Relatórios do Aluno     57 
 
     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, 
equilíbrio, beleza, provisão 
abundante. 

Obscuridade em toda a Natureza, 
desordem, caos, fealdade, 
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 
pensamentos, mente criadora, 
amor são, humildade, obediência, 
liberdade de escolha, paz, 
felicidade e alegria, auxílio, 
justiça, comunhão com Deus. 

Erro, incredulidade, maus 
pensamentos, vida sem 
objectivos, destruição, egoísmo, 
ódio, temores, suspeitas, orgulho, 
rebelião, escravidão do pecado, 
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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Lição 2: Qual a Verdade Sobre Deus? 
 
     No mundo de hoje, há muitas ideias acerca de Deus. Encontramos as 
mais variadas religiões que procuram responder a perguntas como: Quem é 
Deus? Como é que O podemos encontrar? Ele preocupa-se comigo? 
     Ao estudar a história humana, verificamos que os homens sempre têm 
procurado responder a perguntas tais como estas. Ao longo dos tempos, 
apareceram e desapareceram muitas religiões juntamente com as 
civilizações a que pertenciam. O mesmo acontecerá no futuro. Religiões e 
filosofias que hoje estão na moda e são grandes, poderosas e influentes, 
amanhã deixarão de existir. Mas a pergunta: “Quem é Deus?” continuará a 
perturbar e a interessar a muitos. 
     Entre as diversas respostas, encontra-se uma que tem satisfeito milhões 
de seres humanos em todos os tempos e lugares e que ainda hoje, nos 
nossos dias, continua a satisfazer. Essa resposta foi dada pelo próprio Deus 
e encontra-se na Bíblia Sagrada. 
     Aio estudar esta lição, que Deus o ajude a encontrar a resposta. 
 
Nesta lição, vai estudar... 

• Por Que Precisa Saber a Verdade Acerca de  
        Deus? 
• Como Saber a Verdade Acerca de Deus? 
• Como é Deus? 
• Como é Que Deus Quer Que O Adore? 

 
 

Por Que Precisa Saber a Verdade Acerca de Deus? 
 
     Esta é uma pergunta que muitas pessoas levantam. Umas por 
desconhecimento, outras como meio de fugirem a uma resposta. 
     Precisa saber a verdade acerca de Deus: 
 
Por ser Deus quem Ele é – porque Deus é Deus: Deus é o Criador, o 
Senhor e o Juiz do Universo. Como Criador, possui tudo quanto criou. 
Como Senhor, deu certas leis para o bem de toda a Sua criação. Como Juiz, 
premiará ou castigará cada ser humano, segundo a sua obediência ou 
desobediência. Uma vez que Deus é o nosso Criador, Senhor e Juiz, 
precisamos de conhecer a verdade sobre Ele, e o que Ele espera de cada um 
de nós. 
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     Deus é também um Pai amoroso – oferece-nos verdadeira alegria. 
Necessitamos de O conhecer para gozar o Seu amor e bênçãos. 
 
Porque desse assunto dependem a sua vida e morte: Deus é o dador da 
vida e oferece-nos agora uma vida melhor e plena e, após a morte, uma vida 
perfeita e eterna. 
 
Para Decorar 

 
João 17:3 E a vida eterna é esta: que Te conheçam, a Ti só, por único Deus 
verdadeiro, e a Jesus Cristo, a Quem enviaste. 
 
 
Porque para agradar a Deus, deve conhecê-Lo: Os filhos de Deus amam-
No e querem agradar-Lhe. Se já aceitou Jesus como seu Salvador, tornou-se 
filho de Deus. Cada dia desejará conhecer melhor o seu Pai celestial e 
descobrir o que Ele gosta, para Lhe agradar em tudo quanto fizer. Este é o 
único caminho para encontrar satisfação verdadeira, visto que fomos criados 
para fazermos o que agrada a Deus. 
 
Exercícios: 

 

1. Preencha os espaços em branco utilizando as seguintes palavras na ordem 
certa: 
 
 agradar; morte; vida; Deus; conhecê-Lo; amor. 
 
É importante saber a verdade sobre Deus porque Deus é 
 
         
 
e porque é um assunto de        
 
e de          
 
e porque para       a Deus,  
 
devo         . 
 
 



 14 

2. Preencha os espaços no versículo abaixo com as seguintes palavras na 
ordem certa:  
 
    Jesus Cristo; vida eterna; por único Deus verdadeiro. 
 
E esta é a         
 
que Te conheçam a Ti só        
 
         
 
e a                
 
a Quem enviaste (João 17:3). 
 
 

Como Saber a Verdade Acerca de Deus? 
 
Contemplando as Suas Obras: Temos uma ideia do carácter e das ideias 
de uma pessoa por meio das suas acções e obras. Quando contemplamos o 
mundo que Deus criou, descobrimos que Ele é muito sábio e poderoso. 
 
     Romanos 1:20 Porque as Suas coisas invisíveis, desde a criação do 
mundo, tanto o Seu eterno poder, como a Sua divindade, se entendem e 
claramente se vêem pelas coisas que estão criadas. 
 
Por Meio dos Outros: Podemos conhecer alguém por meio de outros que 
têm com tal pessoa um relacionamento pessoal. Na Bíblia, lemos 
emocionantes descrições de muitos que conheceram Deus pessoalmente. 
Ele falou com eles, resolveu os seus problemas, satisfez as suas 
necessidades, curou-os e deu-lhes força e alegria. Deus não mudou. 
Presentemente, em todos os continentes, há milhões de seres humanos que 
conhecem e amam Deus e que lhe podem dizer como Ele é maravilhoso. 
 
     1 João 1:3 O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que 
também tenhais comunhão connosco; e a nossa comunhão é com o Pai e 
com Seu Filho Jesus Cristo. 
 
Ouvindo o Que Ele Diz: Podemos saber quem uma pessoa é, lendo os seus 
escritos e ouvindo-a falar. Deus fala-nos através da Bíblia, onde 
descobrimos o Seu carácter, planos, sentimentos e amor por nós: 
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     João 5:39 Examinais as Escrituras... e são elas que de mim testificam. 
 
Pela Experiência Pessoal: Mas a melhor forma de conhecermos uma 
pessoa é viver com ela, falando e trabalhando juntamente com ela. Deus 
sempre quis que o conhecêssemos assim, pelo que enviou Seu Filho Jesus 
Cristo para viver entre os homem. Jesus é como Seu Pai. Assim, vendo-O, 
vemos Deus. N’Ele, podemos ver a natureza de Deus. Podemos, pois, 
conhecer Deus por meio de Cristo. 
 
     Hebreus 1:1-3 Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de 
muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos 
dias pelo Filho... o Qual é o resplendor da Sua glória e a expressa imagem 
da Sua pessoa... 
 
     No momento em que O aceitámos como Salvador, Jesus revelou-nos a 
pessoa de Deus. Na medida em que falarmos com Ele em oração e lermos a 
Sua Palavra, experimentaremos a Sua presença e iremos conhecê-Lo de um 
modo que jamais pensaríamos possível. 
 
     João 14:21, 23 Aquele que me ama será amado de meu Pai e eu o 
amarei e me manifestarei a ele... Se alguém me ama, guardará a minha 
palavra e meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. 
 
Exercícios:  

 

3. Em relação às diversas maneiras de conhecermos Deus, circule as letras 
    em frente das afirmações que achar VERDADEIRAS. 
a) contemplando as Suas obras na Natureza. 
b) escutando o que dizem de Deus as pessoas que não O conhecem. 
c) escutando o que dizem de Deus os que já O conhecem. 
d) Lendo o Seu livro, a Bíblia. 
e) Por meio do Seu Filho Jesus Cristo. 
f) Falando pessoalmente com Deus em oração. 
 

 
Como é Deus? 

 
Deus é um Espírito Infinito e Eterno: Deus não está limitado nem pelo 
tempo, nem pelo espaço, nem pelas leis naturais como nós. Deus sempre 
existiu e sempre existirá. Ele está em todo o lado, sabe tudo e pode todas as 
coisas. 
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     João 4:24 Deus é Espírito e importa que os que O adoram O adorem em 
espírito e em verdade. 
 
Deus é Três Pessoas em Uma Só: Para muitos, Deus é como se fosse uma 
força impessoal que controla o Universo ou apenas uma influência que 
produz e vela pelo bem. Mas, pela Bíblia, sabemos que Ele é uma Pessoa, 
porque pensa, sente e actua. 
     Na realidade, a Bíblia ensina-nos que Deus é três pessoas em uma só, 
isto é, um Deus trino. Não três deuses, mas sim três pessoas em uma só. O 
Pai, o Filho e o Espírito Santo são idênticos em natureza, poder e propósito. 
Eles cooperam em perfeita harmonia como uma Pessoa – um Deus. 
 
     Mateus 28:19 ...Ide, ensinai todas as nações, baptizando-as em nome do 
Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
 
Deus é Amor: Deus é amor. O amor é a Sua natureza íntima. Ele ama-nos a 
todos nós. Ele ama-o a si e quer dar-lhe o melhor para a sua vida. E uma 
dessas coisas é que, como Seu filho, viva com Ele no Seu maravilhoso lar 
no Céu. 
 
     1 João 4:18 Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é 
amor. 
 
Deus é Perfeito: Deus é perfeito e completamente bom, puro, verdadeiro e 
justo em tudo quanto faz. É generoso e amável. 
 
     Mateus 5:48 Como é perfeito vosso Pai que está nos Céus. 
 
Deus é Justo: Deus fez leis para o bem de todos os homens. Ele é um Juiz 
justo. Isso significa que tudo o que Deus fez e faz está bem feito. 
Recompensa os que observam e obedecem às Suas leis e castiga os que as 
quebram e infringem. O Seu desejo é salvar-nos do pecado mas se não Lhe 
permitirmos, só nos pode dar o castigo que merecemos. 
 
     Eclesiastes 12:14 Porque Deus há-de trazer a juízo toda a obra e até o 
que está encoberto, quer seja bom quer seja mau. 
 
     Génesis 18:25 Não faria justiça o Juiz de toda a terra? 
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Deus Sabe Todas as Coisas: Ele conhece o passado, o presente e o futuro. 
Deus vê, ouve e compreende tudo o que acontece. Conhece os nossos mais 
íntimos pensamentos e sabe quais os motivos das nossas acções. Deus sabe 
o que é melhor para nós e quer ajudar-nos a fazer as escolhas certas. 
 
     Génesis 16:13 Tu és o Deus da vista... Aquele que me vê. 
 
     1 João 3:20 Maior é Deus... e conhece todas as coisas. 
 
Deus Tudo Pode: Isto é, Deus é Todo-Poderoso. O Criador estabeleceu 
certas regras a que costumamos chamar leis da Natureza. Tudo funciona 
segundo esse padrões ou regras. Porém, Ele está acima destas leis naturais 
não estando, por isso, limitado por elas. Faz obras sobrenaturais, chamadas 
milagres, isto é, coisas que estão para lá do poder do homem e da Natureza. 
Jesus fez muitos milagres durante o Seu ministério neste mundo. Curou 
enfermos, ressuscitou mortos e transformou vidas. Ele é ainda o grande 
Médico e alegra-Se em tornar-nos sãos, tanto no corpo como na alma. 
 
     Mateus 19:26 A Deus tudo é possível. 
 
     Êxodo 15:26 Eu sou o Senhor que te sara. 
 
Exercícios:  

 

4. Circule as letras em frente das afirmações que achar VERDADEIRAS. 
a) Deus ama-me e quer ajudar-me. 
b) Deus é um juiz justo que castiga o pecado. 
c) Deus é uma influência impessoal. 
d) Deus vê e conhece todas as coisas em todo o lugar. 
 
5. Pense: Sente-se bem ou mal, sabendo que Deus observa a sua vida?  
 
         
 
PORQUÊ?         
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Como é Que Deus Quer Que O Adore? 
 
     Na adoração mostramos a Deus que O amamos, O honramos e O 
respeitamos. Agradecemos-Lhe por tudo quanto tem feito e falamos com 
Ele como falamos a um dos nossos amigos. A forma de ser adorado varia de 
igreja para igreja. Então, é natural que se pergunte: “Como é que eu O devo 
adorar? Como é que Ele quer que eu O adore? Qual o modo que mais Lhe 
agrada?” 
 
Sendo Honesto e Sincero: Deve sentir as palavras que pronuncia na 
adoração. Deve crer em Deus e desejar obedecer-Lhe. 
 
     João 4:24 Deus é espírito e importa que os que O adoram O adorem em 
espírito e em verdade. 
 
     Hebreus 11:6 Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus 
creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. 
 
Adorando Somente a Deus: O seu Criador é o único Deus verdadeiro e 
não quer que adore quaisquer outros deuses, pessoas, imagens ou coisas. 
Nem tão-pouco quer que use imagens quando O adora. 
 
     Êxodo 20:3 Não terás outros deuses diante de mim. 
 
     Actos 14:15, 17:29 E vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo. E 
não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, a prata ou 
a pedra esculpida. 
 
Agradecendo ao Senhor pelas Suas Bênçãos: Quer no cântico, quer na 
oração e mesmo no silêncio do seu coração, dê graças a Deus pelo Seu amor 
e bondade e por todas as bênçãos d’Ele recebidas. 
 
     Salmo 81:1 Cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza. 
 
     Salmo 150:6 Tudo quanto tem fôlego louve o Senhor. Louvai o Senhor. 
 
Adorando Humildemente mas com Fé: Reconheça assim que não é 
suficientemente bom para se apresentar diante de um Deus santo. Mas a 
partir do momento em que aceitou Jesus como seu Salvador, Deus perdoou-
lhe os pecados e aceitou-o como Seu filho. Assim, fale com Ele como ao 
seu Pai, dizendo-Lhe e revelando-Lhe tudo quanto está no seu coração. 
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Exercícios: 

 

6. Pergunte a si mesmo, “Será que estou a adorar Deus nas formas sugeridas 
nesta lição?  
  
 Sim _________   Não __________ 
 
    Se não tem adorado Deus assim, deseja agora adorar Deus desta maneira? 
 
 Sim _________   Não __________ 
 
7. Ore agora com as suas próprias palavras, pedindo-Lhe que Ele Se lhe 
revele. Adore-O. 
 
 
Antes de passar à Lição nº 3, reveja esta e preencha o Relatório do aluno 
correspondente à Lição nº 2. 
 
 
Soluções às perguntas na Lição 2: 
 
1 a) amor      
   b) vida 
   c) morte      
   d) agradar 
   e) conhecê-Lo      
 
2 a) vida eterna 
   b) opor único Deus verdadeiro 
   c) Jesus Cristo 
 
3 Todas as frases são Verdadeiras, excepto b) que é Falsa 
 
4 Todas as frases são Verdadeiras, excepto c) que é Falsa. 
 
5-7 As suas respostas. 
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Lição 3: O Que é Realmente a Vida? 
 
     A Bíblia diz que Deus criou o Homem e o colocou num local onde havia 
harmonia e concórdia. A tarefa do homem era cuidar do jardim. Também 
Deus o criou para louvá-Lo. 
     Como já vimos, essa harmonia foi quebrada pelo pecado que manchou a 
obra de Deus, principalmente a Sua obra-prima – o ser humano. 
     Hoje, apesar de caído e de tocado pelo pecado, o Homem ainda tem em 
si a marca do seu Criador. Só que, por si só, no estado actual, o Homem não 
consegue recuperar a situação privilegiada que tinha no princípio, uma 
relação de comunhão com Deus. 
     Neste confronto, cada uma das partes – Deus e o Homem – tem de fazer 
alguma coisa para refazer essa harmonia perdida. Deus já fez o que tinha a 
fazer. A Bíblia diz, em João 3:16, que “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.” 
     Agora, falta ao Homem fazer a sua parte: É da sua responsabilidade 
exclusiva a escolha. Assim, o  
Homem tem duas opções, você e eu temos duas opções: ou aceitar a oferta 
de Deus e voltar a recuperar a comunhão com Ele tornando-se um filho de 
Deus, ou não aceitar essa oferta, e continuar longe da comunhão com Deus, 
com todas as consequências. 
 
Nesta lição, vai estudar... 

• Porque é Que Nasci? 
• Em Que é Que se Parece com Deus? 
• Que Diferenças Há entre Si e Deus? 
• Que Tipo de Pessoa Deseja Ser? 
• Como Saber se é Filho de Deus? 

 
 

Porque é Que Nasci? 
 
É Preciso Saber: O que é que pensaria de uma pessoa que usasse um 
chapéu de palha como uma panela? Ou uma garrafa de vidro como martelo? 
Ou que gastasse toda a vida antes de saber a que fim ela se destinava? 
     Enquanto não orientamos a nossa vida de acordo com o planto de Deus, 
somos como o chapéu em cima do fogo ou como a garrafa usada como 
martelo. Destruímo-nos a nós mesmos sem encontrarmos satisfação ou 
realização. 
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     Deus tem um propósito e um plano para a sua vida. Ele tem um trabalho 
para si na terra e reserva-lhe um maravilhoso lar no Céu. Ao nascer já tinha 
um lugar no plano de Deus. 
 
Nasceu para Ser Filho de Deus: Já aprendeu que foi criado pela vontade 
de Deus, para ser Seu filho, agradar-Lhe, desfrutar do Seu amor e, por sua 
vez amá-Lo. Em tudo o mais que fizer, se não tiver esta ligação com Deus, 
não estará a realizar o principal propósito da sua vida. 
 
     Salmo 16:11 Far-me-ás ver a vereda da vida; na Tua presença, há 
abundância de alegrias; à Tua mão direita, há delícias perpetuamente. 
 
Nasceu para Crescer e Tornar-se Semelhante a Deus: Para si, um filho 
de Deus, a vida terrena é uma espécie de escola para prepará-lo para a 
Eternidade. As suas experiências são lições que o preparam para o papel 
que terá de desempenhar no Reino de Deus. Os problemas e outras coisas 
que presentemente sofre servem para lhe ensinar a paciência, a fé e a 
obediência. Ajudam-no a crescer espiritualmente a fim de se tornar cada vez 
mais semelhante ao seu pai Celestial. 
     Deixe que Deus faça de si a espécie de pessoa com quem Ele possa 
contar e usar tanto agora como no mundo vindouro.  
 
     2 Timóteo 2:12 Se sofrermos, também com Ele reinaremos. 
 
Nasceu para Trabalhar com Deus: Nasceu no lugar, no momento e ao seu 
modo a fim de poder ser uma bênção para a sua família, para a sua 
comunidade, para o seu país e para o mundo. 
     Deus quer que seja Seu companheiro e que trabalhe com Ele. Ele ajudá-
lo-á a levar outros a Jesus Cristo e dar-lhe-á uma vida melhor com Ele. 
 
     Efésios 12:10 Porque somos feitura Sua, criados em Cristo Jesus para 
as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nelas. 
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Exercícios:  

 

1. Completar as frases com estas palavras na ordem certa:  
 
trabalhar, filho, semelhança. 
 
Deus deu-me vida para que eu possa: ser Seu    ;  
 
crescer na Sua         
 
e          
 
com Ele como Seu companheiro. 
 
2. Interrogue-se a si mesmo: Sim ou Não  
 
a) A minha vida agrada realmente a Deus?     Sim ou Não   
 
b) Aceito o sofrimento como uma oportunidade para desenvolver a 
paciência e o carácter?     Sim ou Não     
 
c) Estou a fazer o que posso para ajudar o próximo?     Sim ou Não  
 
d) Vivo como se a morte fosse o fim de tudo ou estou a usar a minha vida 
como uma preparação para a Eternidade?     Sim ou Não   
 
e) Desfruto comunhão com Deus?     Sim ou Não    
 
f) Estou a fazer aquilo para que nasci ou faço da minha vida um chapéu de 
palha utilizado como uma panela?     Sim ou Não    
 

 
Em Que é Que se Parece com Deus? 

 
     Deus criou Adão do pó de terra e deu-lhe uma natureza terrena 
semelhante à dos outros animais terrenos. Foi por isso que herdámos uma 
natureza terrena. 
     Mas a vida interior de Adão, o seu espírito, veio do sopro de Deus. O 
espírito de Adão era como o de Deus. O seu espírito também é como o de 
Deus em muitos aspectos. 
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Para Decorar 

 
Génesis 1:26; 2:7 E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem 
conforme a nossa semelhança. E formou o Senhor Deus o homem do pó da 
terra e soprou nos seus narizes o fôlego da vida: e o homem foi feito alma 
vivente. 
 
 
Em Muitos Aspectos, o Seu Espírito é como o de Deus: Este espírito 
especial torna-o diferente dos irracionais. Chamamos-lhe a imagem de Deus 
no Homem. 
 
Pode ver a imagem de Deus em si mesmo no seguinte: 
 
� Na sua natureza moral: o seu sentimento do certo e do errado. 
 
� Na sua natureza estética: o amor, e a beleza. 
 
� Na sua natureza intelectual: o desejo de conhecer a verdade e a 

capacidade de raciocínio, a fala e outros meios de comunicação. 
 
� Na sua natureza criadora: o desejo de melhorar o meio ambiente que 

o cerca. O Homem constrói casas, barragens, aproveita a 
electricidade, inventa máquinas que trabalham para ele. Cria beleza 
na música, na pintura, na escultura, na poesia, no canto, no 
movimento e em toda a espécie de trabalhos manuais ou intelectuais. 

 
� Na sua natureza espiritual: o desejo de adorar e a capacidade de ter 

comunhão com Deus. 
 
     Estas coisas que provêm da natureza de Deus e o tornam tão diferente 
dos irracionais mostram que nasceu para ser filho de Deus e não para viver 
apenas para agradar a si mesmo como fazem os irracionais. 
 
Exercícios:  

 

3. De onde recebeu o Homem o seu espírito? De Deus ou dos animais? 
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4. No Homem, vemos traços da imagem de Deus, 
 
a) no seu gosto pela beleza, ou seja a natureza   est   . 
 
b) na capacidade de raciocínio, ou natureza int   . 
 
c) nas invenções ou natureza   cri     . 
 
d) no sentido do certo e do errado, ou natureza   esp   . 
 
5. Pense em cada uma destas cinco características e imagine os irracionais a 
fazerem o que atrás mencionámos. Por exemplo: pense num macaco a 
escrever um poema ou num porco a inventar um avião e a voar nele. Veja 
quão ridículo é esse pensamento. Então, dê graças a Deus por cada     
característica da sua natureza que o torna semelhante a Ele. 
 
 

Que Diferenças Há entre Si e Deus? 
 
Tem um Corpo Físico: Deus é um Espírito todo-poderoso, eterno e 
infinito, não limitado nem pelo tempo nem pelo espaço. Ele nunca morre. O 
nosso espírito vive num corpo com uma energia muito limitada, que só pode 
estar num lugar de cada vez e que um dia perecerá. Todavia, é uma dádiva 
maravilhosa de Deus que nos permite servi-Lo de várias maneiras, o que 
seria impossível se fôssemos apenas um espírito sem corpo. 
     Deve cuidar do seu corpo porque é a habitação do nosso espírito e um 
templo ao serviço e uso de Deus. 
 
     1 Coríntios 6:19,20 Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo de o 
Espírito Santo que habita em vós?... Glorificai pois a Deus no vosso corpo. 

 
     Alguns consideram o corpo mau em si mesmo. Culpam os seus corpos 
por causa das coisas más que praticam. Castigam os seus corpos, tentando 
torná-los bons. Em si mesmo, o nosso corpo nem é bom nem é mau. É como 
uma máquina movimentada pelo nosso espírito que decide o que ela deve 
fazer, limitando-se o nosso corpo a obedecer. Podemos usar o corpo para o 
bem e para o mal, ao serviço de Satanás ou de Deus. 
 
     Romanos 12:1 Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, 
santo e agradável a Deus. 
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     Certifique-se se o seu espírito domina o seu corpo. O corpo é um bom 
servo mas um pobre patrão. Se, na nossa vida, dermos o primeiro lugar aos 
seus gostos e enfados, estaremos a caminho da tragédia. Podemos mesmo 
ficar escravizados por hábitos que nos destruirão a saúde e nos levarão o 
espírito mais profundamente ao pecado. 
     Se deixarmos de cuidar da nossa alma, dando o primeiro lugar ao corpo, 
tornar-nos-emos cada vez MENOS semelhantes a Deus. 
 
O Pecado Arruinou a Sua Natureza: O pecado apagou a imagem de Deus 
em mim e também em si. O Homem fica cada vez pior quando e sempre que 
tenta dirigir sozinho a sua própria vida, em vez de permitir que Deus o 
dirija. 
 
     Gálatas 5:19-21 O comportamento da natureza humana é bem claro. 
Mostra-se em acções imorais, imundas e indecentes; na adoração de ídolos 
e na feitiçaria. As pessoas tornam-se inimigos, lutam, tornam-se invejosas, 
iradas e ambiciosas. Separam-se em grupos e partidos; ficam ciumentas, 
embriagam-se, metem-se em orgias, e coisas semelhantes a estas. Eu vos 
declaro, como já antes vos disse, que os que cometerem tais coisas não 
herdarão o reino de Deus. * O texto acima é uma tradução livre do 
original. 
 
Não Pode Ser Bom por Si Mesmo: Tudo o que é bom provém de Deus. 
     Se afastar Deus totalmente da sua vida, não poderá ser bom. Só poderá 
ser bom quando o Espírito Santo de Deus vier habitar em si... 
 
     Romanos 7:18, 20 Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, 
não habita bem algum; e com efeito o querer está em mim mas não consigo 
realizar o bem. Porque não faço o bem que quero mas o mal que não quero, 
esse faço... mas o pecado que habita em mim. 
 
Está Tão Diferente de Deus Que Necessita de Ser Feito de Novo: A sua 
natureza não pode ser nem remendada nem restaurada apenas com a sua 
tentativa de ser bom ou por se unir a uma igreja ou religião. Igreja e religião 
não salvam ou mudam a nossa natureza. 
     É preciso que Deus transforme a sua, a minha natureza, tornando-nos 
naquele tipo de pessoa que Ele quer que sejamos. 
     Sendo assim, deixe que Deus implante de novo em si a Sua natureza. 
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Exercícios: 

 

6. Leia de novo esta secção e procure alguns dos aspectos em que difere de 
Deus. Sublinhe as coisas que não quer que haja na sua vida. Ver 
especialmente Gálatas 5:19-21! 
 
7. a) O que é mais importante: o seu corpo ou o seu espírito?  
 
         
 
  b) Qual é que deve governá-lo?       
 
         
 
  c) A sua vida pode ser boa sem o auxílio de Deus?    
 
 

Que Tipo de Pessoa Deseja Ser? 
 
     Com o mesmo barro, podemos fazer uma talha tosca ou um vaso fino. 
Tudo depende das intenções do comprador e da capacidade do oleiro. 
     A natureza humana, abandonada a si mesma, vai de mal a pior. Torna-se 
num vaso de imundície, de pensamentos odiosos e de acções perversas. Mas 
nas mãos de Deus, o Oleiro por excelência, pode transformar-se em algo de 
maravilhosa beleza e utilidade. 
 
     Jeremias 18:4, 6 Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão 
do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso... Não poderei eu fazer de vós, 
como fez este oleiro? Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois 
vós na minha mão. 
 
Exercícios: 

 

8. Deseja que Deus faça de si uma nova criatura?     
 
Ore então a Deus e peça-Lhe que Ele realize em si esse seu desejo. 
 
9. Se já é Crente, pode ser que deseje libertar-se das suas faltas e tornar-se 
mais semelhante a Deus.  
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    Sendo assim, peça a Deus que o auxilie. 
Como Saber Se é Filho de Deus? 

 
     No momento em que aceita Jesus Cristo como seu Salvador, Deus 
aceita-o como Seu filho. Eis como Ele assegura tal certeza: 
  
� Por meio da Sua Palavra. 
 
� Por meio da certeza íntima que nos dá o testemunho do Espírito em 

nós. 
 
� Por meio da transformação da nossa vida. 
 
     1 João 5:10, 12 Quem crê no filho de Deus, em si mesmo tem o 
testemunho... Deus nos deus a vida eterna; e esta vida está em Seu Filho. 
Quem tem o Filho tem a vida. 
 
     Romanos 8:16 O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que 
somos filhos de Deus. 
 
     1 João 3:14 Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque 
amamos os irmãos. 
 
Exercícios: 

 

10. Já aceitou Jesus como seu Salvador pessoal?     
 
11. Sabe que é um filho de Deus?       
 
12. Creia no que a Palavra de Deus diz sobre isto a agradeça-Lhe agora por 
ter feito de si Seu filho. 
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Parabéns! Agora que já completou as 3 primeiras lições. Assim, antes de 
entrar na 4ª Lição, reveja esta e preencha o Relatório do Aluno 
correspondente à Lição nº 3. 
 
Soluções às perguntas na Lição 3: 
 
1 a) filho       
   b) semelhança 
   c) trabalhar       

    
2 As suas respostas.         
 
3 de Deus       
 
4 a) estética 
   b) intelectual 
   c) criadora 
   d) moral 
   c) espiritual 
 
5, 6 As suas respostas. 
 
7 a) espírito 
   b) espírito 
   c) não 
 
8 - 12 As suas respostas. 
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Lição 4: Como Ver Satisfeita a Minha 

Maior Necessidade? 
 
     Com esta lição, vai começar a segunda metade deste curso. Começamos 
esta 2ª parte com uma pergunta muito importante. Isto é. “Como posso ver 
satisfeita a minha maior necessidade?” 
     Está claro, cada um de nós tem necessidades de diversos tipos. Algumas 
mais fáceis, outras mais difíceis de resolver ou de satisfazer. Isto porque as 
necessidades podem variar de pessoa para pessoa já que, sendo diferentes 
uns dos outros, é natural que as necessidades sejam também diferentes. 
     Mas de todas as suas necessidade qual é a maior?  
     È verdade, há sempre uma que consideramos a maior, a mais importante, 
e pode não ser. 
     Esta lição não só lhe responde à pergunta, dando-lhe uma resposta 
satisfatória, como o ajuda a compreender que a sua grande necessidade é de 
ter um Salvador que o restaure para a comunhão com Deus. 
     Poderá julgar se a experiência do homem prova que a maior necessidade 
do homem não é a de acumular mais coisas materiais mas sim, de encontrar 
a verdadeira paz da sua alma. 
 
Nesta lição, vai estudar... 

• Qual é a Sua Maior Necessidade? 
• Como é Que Jesus Satisfaz a Sua Maior    
        Necessidade? 
• Jesus é o Seu salvador? 
• E as Suas Outras necessidades? 

 
 

Qual é a Sua Maior Necessidade? 
 
Necessidade Física ou Espiritual: É do Corpo ou da Alma?: A pessoa 
que se encontra perdida num deserto ou numa floresta, ou anda à deriva no 
oceano num barco, necessita de ser encontrada e salva. O faminto carece de 
alimento: o condenado preso precisa de perdão e de liberdade. O 
envenenado necessita de ser tratado com um remédio contra o veneno. 
     Embora estas necessidades sejam vitais, tem uma necessidade ainda 
maior. O seu corpo perecerá um dia mas a sua alma viverá para sempre no 
gozo eterno ou sofrerá os horrores da morte eterna. 
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     Assim, a saúde e a vida da alma são mais importantes que as 
necessidades mais urgentes do corpo. 
     Mateus 10:28 E não temais os que matam o corpo e não podem matar a 
alma; temei antes aquele que pode fazer perecer no Inferno a alma e o 
corpo. 
 
A Sua Maior Necessidade é de Um Salvador: A Bíblia ensina-nos que a 
alma do Homem está perdida, faminta, mortalmente doente e condenada à 
morte. O Homem carece de um Salvador que o encontre, o alimente, o cure 
e lhe perdoe. Um Salvador é a sua maior necessidade porque não pode 
salvar-se a si mesmo. 
 
� Possuir pais cristãos não o salvará. 
� Ser membro de uma igreja não o salvará. 
� Tentar ser bom não o salvará. 
� Sem um Salvador, não pode ser salvo. 
 
Exercícios:  

 

1. O que é mais importante: o corpo ou a alma?     
 
2. Preencha os espaços em branco: 
  
Eu (o seu nome)         
 
tenho muitas necessidades mas a maior de todas é a de um    
 
         
 
porque não posso        
 
      do pecado e da morte. 
 
     Se já anteriormente aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, esta lição 
ainda é muito importante para si porque ela ensina como é que Ele o ajudará 
no dia-a-dia da sua vida. Se ainda não tem Jesus como Salvador, terá a 
oportunidade de confessá-Lo como seu Salvador pessoal. 
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Como é Que Jesus Satisfaz a Sua Maior Necessidade? 
 
Jesus é o Salvador Que Deus Enviou: Deus enviou o Seu Filho para 
encontrar, alimentar e curar a alma doente e faminta que jaz perdida no 
pecado. Ele tornou-Se Homem, a fim de morrer no seu lugar e conceder-lhe 
o perdão. O Seu nome é Jesus, que significa Salvador. Somente Ele pode 
salvá-lo. 
 
     Actos 4:12 E em nenhum outro há salvação porque também, debaixo do 
Céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser 
salvos. 
 
Jesus Mostra-lhe a Verdade e o Caminho: Satanás cegou-nos as mentes 
com o erro e a incredulidade. Desviamo-nos de Deus e perdemos o 
caminho, o rumo certo. O Diabo tenta fazer-nos duvidar da palavra de Deus, 
do Seu poder, da Sua sabedoria, da Sua bondade e do Seu amor. Alguns 
chegam mesmo a duvidar da existência de Deus. 
 
     2 Coríntios 4:4 O deus (Satanás) deste século cegou os entendimentos 
dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho. 
 
     Satanás engana muitas pessoas com religiões falsas e algumas chegam 
mesmo a orar a espíritos ou a imagens. 
 
     Romanos 1:23 E mudaram a glória do Deus incorruptível em 
semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e 
répteis. 
 
     Satanás mente-nos acerca do que é bom para nós e do que é certo ou 
errado. Caminhamos pela estrada errada em busca de felicidade e, em seu 
lugar, encontramos a morte. 
     Jesus, ao contrário de Satanás, veio para nos encontrar e nos guiar de 
novo a Deus. à felicidade e à vida eterna. N’Ele e na Sua doutrina, 
aprendemos e conhecemos a verdade e ficamos livres da incredulidade e do 
erro. 
 
Para Decorar 

João 14:6 Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém 
vem ao Pai senão por  
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 mim. 
 
Lucas 19:10 Porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia 
perdido. 
 
João 8:12 Eu sou a luz do mundo; quem me segue não andará em trevas 
mas terá a luz da vida. 
 
João 8:32 E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. 
 
 
     Se alguém procura Deus com sinceridade, querendo conhecer a verdade 
e estando pronto a segui-la, Deus revelar-lha-á. Leia a Bíblia e ore, e de 
mente aberta esteja pronto a fazer o que Deus quiser. 
     Jesus veio curar a nossa alma do pecado mortal que é o egoísmo e 
encher-nos do amor de Deus. 
 
     João 7:17 Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina 
conhecerá se ela é de Deus. 
 
     Romanos 12:2 Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, 
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de 
Deus. 
 
Exercícios: 

 

3. Responda com a palavra Satanás ou Jesus. 
 
a)Quem nos cega quanto ao que é bom ?       
 
b) Quem nos mostra como Deus é?       
 
c) Quem nos liberta do erro e da incredulidade?     
 
d) Quem nos faz duvidar da Palavra de Deus?     
 
 

Oração 
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Obrigado, Deus, por teres mandado o Teu Filho Jesus para me ensinar a 
verdade. Por favor, mostra-me a verdade e ajuda-me a segui-la, custe o que 

custar. 
 
Jesus Cura o Pecado Mortal do Seu Coração: Já aprendeu que o pecado é 
desobediência às ordens de Deus. Assim, o maior de todos os pecados será 
desobedecer ao maior dos mandamentos de Deus, não é verdade? Jesus diz-
nos qual deles é: 
 
     Mateus 22:37-39 Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de 
toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande 
mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo 
como a ti mesmo. 
 
     Todos nós temos desobedecido aos dois mais importantes mandamentos 
de Deus. O egoísmo, que é a raiz de todos os pecados, tomou conta do 
nosso coração e sufocou o amor. Temos retribuído o amor de Deus com 
indiferença e ingratidão. 
     Pensamos muito mais em nós do que em Deus e nos outros. Que 
pecadores nós somos! 
     E do nosso coração egocêntrico provêm todos os problemas existentes 
entre indivíduos e nações. 
     Vivemos num mundo doente pelo pecado. Vejamos o que diz a Bíblia a 
este respeito em: 
 
     2 Timóteo 3:2-4 Porque haverá homens amantes de si mesmos, 
avarentos, presunçosos, soberbos blasfemos, desobedientes a pais e mães, 
ingratos, profanos, sem afecto natural, irreconciliáveis, caluniadores, 
incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, 
orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. 
 
     Jesus veio livrar a sua alma do pecado mortal do egoísmo e enchê-lo do 
amor de Deus. 
 
     1 João 1:9, 7 Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para 
nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas se 
andarmos na luz... temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus 
Cristo, Seu Filho nos purifica de todo o pecado. 
 
     Romanos 5:5 O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo 
Espírito Santo que nos foi dado. 



 34 

 
 

 

 

Exercícios: 

 

4. Já alguma vez quebrou os 2 maiores mandamentos de Deus?   
 
5. Leia de novo 2 Timóteo 3:2-4 e sublinhe cada pecado ali mencionado, 
que tenha cometido pelo menos uma vez na vida. 
 
6. Peça a Deus que encha o seu coração com o Seu amor e o ajude a vencer 
o pecado na sua vida. 
 
Jesus Destrói o Poder do Pecado e de Satanás: O pecado enfraquece a 
nossa força de vontade até ao ponto de não podermos fazer o que sabemos e 
devemos fazer. 
 
     João 8:34 Todo aquele que comete pecado é servo do pecado. 
 
     Romanos 7:14, 15, 18 Eu sou... vendido sob o pecado. O que quero isso 
não faço mas o que aborreço isso faço... e com efeito, o querer está em mim 
mas não consigo realizar o bem. 
 
     Jesus destrói os grilhões do pecado e liberta-nos dos vícios. Ele liberta-
nos do mau génio, do vício do jogo, das blasfémias, da imoralidade, do 
fumo, do álcool e das drogas. Ele quebra o poder dos maus espíritos 
(também chamados demónios) e de Satanás. 
 
Para Decorar 

 
João 8:36 Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. 
 
 
Jesus Tomou o Seu Lugar e Conseguiu o Seu Perdão: A justiça de Deus 
requer que o pecado seja castigado pela morte. Mas Ele amou-nos de tal 
maneira que permitiu que Seu Filho morresse no nosso lugar. Quando Jesus 
morreu, foi como se nós tivéssemos morrido. Porque Ele ressuscitou e 
ascendeu ao céu, também nós podemos ressuscitar para a vida eterna. 
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     1 Pedro 2:24 Levando Ele mesmo em Seu corpo os nossos pecados 
sobre o madeiro para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para 
a justiça. 
 
     Gálatas 2:19, 20 Porque eu pela lei, estou morto para a lei para viver 
para Deus. Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo 
vive em mim; e a vida que agora vivo, na carne, vivo-a na fé do Filho de 
Deus, O qual me amou, e Se entregou a Si mesmo por mim. 
 
     Quando aceita Jesus como seu Salvador, está a aceitar a Sua morte como 
a sua própria morte e a Sua vida como a sua própria vida. Nesse exacto 
momento, torna-se filho de Deus. 
     O pecado separou-o de Deus mas, por meio de Jesus, tem perdão, vida 
nova e comunhão com Deus, como se nunca tivesse pecado. 
 

Exercícios:  

 

7. Leia mais duas vezes o fim dessa lição começando com a secção “Jesus 
Destrói o Poder do Pecado e de Satanás”. 
 
8. Se possui alguns maus hábitos dos quais deseja ser liberto por Jesus, fale-
Lhe deles em oração e peça-Lhe que o liberte. 
 
 

Jesus é o Seu Salvador? 
 
A Decisão é Sua, é Individual: Jesus está pronto e disposto a ser o seu 
Salvador pessoal, faça-o já. Agora, é o melhor momento, a melhor ocasião. 
     Noutra altura, poderá ser tarde demais. Além disso, creio que gostaria de 
desfrutar desta maravilhosa vida nova que Ele nos oferece. Não perca tempo 
em experimentar esta paz e alegria. 
      Ele está hoje a bater à porta da sua vida, do seu coração. Deixe-O entrar. 
 
     Apocalipse 3:20 Eis que estou à porta e bato. 
 
     Hebreus 3.15 Hoje, se ouvirdes a Sua voz, não endureçais os vossos 
corações. 
 
     2 Coríntios 6:2 Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia 
da salvação. 
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Exercícios:  

 

9. Jesus está bem perto de si e ouve a sua oração. Com palavras suas, 
agradeça-Lhe por ter morrido pelos seus pecados e peça-Lhe que seja o seu 
Salvador. Se já tomou anteriormente esta decisão, agradeça-lhe pelo modo 
como ele supriu a sua maior necessidade. 
 

 
E as Suas Outras Necessidades? 

 
O Seu Pai Cuida de Si: Mateus 6:31-33 Não andeis, pois, inquietos, 
dizendo: Que comeremos ou que beberemos ou com que nos vestiremos? 
De certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. 
Mas buscai primeiro o Reino de Deus e a Sua justiça e todas estas coisas 
vos serão acrescentadas. 
 
Fale Diariamente com Deus Acerca de Todas as Suas Necessidades: 
Filipenses 4:6 Não estejais inquietos por coisa alguma; antes sejam as 
vossas petições em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, 
com acção de graças. 
 
Jesus Será o Seu Médico: Ele ainda hoje cura os doentes, em resposta à 
oração. 
 
     Actos 10:38 Jesus... andou fazendo o bem e curando a todos. 
 
     Hebreus 13:8 Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. 

 
Exercícios: 

 

10. Dê graças a Deus pelo Seu cuidado e peça-Lhe o Seu auxílio para 
qualquer problema que possa ter. 
 
     Aceite os nossos parabéns por ter completado a quarta lição. 
 
 
 



 37 

 
 
 
 
Antes de passar à Lição nº 5, reveja esta e preencha o Relatório do Aluno 
relativo à Lição nº 4. 
 
Soluções às perguntas na Lição 4: 
 
1 alma        
           
2 a) o seu nome           
   b) salvador           
   c) salvar-me sozinho 
 
3 a) Satanás 
   b) Jesus 
   c) Jesus 
   d) Satanás 
 
4-10  As suas respostas 
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Lição 5: Que Acontece Depois da Morte? 
 

     A vida humana é como uma viagem que fazemos de regresso ao nosso 
lar. Suponhamos que, ao fazer uma viagem se engana e segue um caminho 
que leva a outro destino, diferente do desejado. 
     Por melhor que seja o conforto da viagem e por mais que seja bonita a 
paisagem, o que IMPORTA é que se chegue ao destino desejado. O facto é 
que nunca chegará a casa até encontrar o caminho certo! Nessa altura, 
talvez até nem se importasse desde que tivesse a certeza de ir ter ao destino 
certo.  
     É verdade! A vida é assim. E temos de saber para onde vamos e qual é o 
caminho que nos leva até lá. Embora muitos saibam para onde vai a sua 
vida, há milhares e milhares que viajem autenticamente em trevas. Que 
triste destino o de tais pessoas! 
     Mas atenção! Há boas notícias. Esta Lição traz-lhe boas novas. Ela 
procura responder a uma pergunta que desde sempre inquietou os homens 
em todos os tempos e lugares: depois da morte, que acontecerá? Está agora 
no caminho que leva à vida ou à morte? Preste bem atenção a esta lição e 
verá! 
     Que Deus o abençoe e ilumine o seu entendimento para compreender e 
aceitar as verdades que Ele tem para si. 

 
Nesta lição, vai estudar... 

• O Que Há Depois da Morte? 
• Como São o Céu e o Inferno? 
• Qual a Importância da Sua Escolha? 
• Como se Pode ir para o Céu? 

 
 

O Que Há Depois da morte? 
 
A Condição Temporária Inicial: Que acontece quando morrer? 
     O seu espírito deixa o corpo e vai para um de dois lugares aguardando aí 
a ressurreição. 



 39 

     Se aceitou Jesus Cristo como Salvador o seu espírito ficará com Ele no 
Céu. Se recusou a Sua oferta de vida eterna irá então para o Hades (também 
chamado Inferno). 
 
     Lucas 16:22-23 O mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio 
de Abraão; e morreu também o rico... e no Hades, ergueu os olhos estando 
em tormentos. 
     Quando falamos do “sono da morte”, estamos apenas a falar do corpo 
que, na ressurreição, voltará à vida. A alma não dorme na morte mas 
permanece totalmente consciente. O corpo é como uma casa da qual a alma 
ou o espírito se mudam após a morte, para ir habitar numa outra casa 
melhor. 
 
     2 Coríntios 5:1, 8 Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste 
tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por 
mãos, eterna, nos céus... e desejamos antes, deixar este corpo, para habitar 
com o Senhor. 
 
A Ressurreição: Jesus virá de novo muito em breve para os que Lhe 
pertencem. Como a borboleta sai do casulo, assim a nossa alma subirá para 
Ele com um corpo novo. 
 
     João 11:25 Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê 
em mim ainda que esteja morto, viverá. 
 
     1 Coríntios 15:42, 43 Semeia-se o corpo em corrupção; ressuscitará em 
incorrupção. semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em 
fraqueza ressuscitará em vigor. 
 
     Filipenses 3:20, 21 Esperamos o salvador, do Céu, o Senhor Jesus 
Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o Seu 
corpo glorioso. 
 
Para Decorar 

 
1 Tessalonicenses 4:16,17 Porque o mesmo Senhor descerá do Céu com 
alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus; e os que morreram 
em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, 
seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor 
nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 
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O Tribunal de Cristo: Como filhos de Deus seremos julgados segundo o 
que tivermos feito na terra e porque o fizemos. 
     Serão premiados os que Lhe foram fiéis e O serviram com amor e 
dedicação. Deus entregar-nos-á certas responsabilidades e privilégios no 
Seu Reino eterno, conforme a Sua vontade. 
 
     2 Coríntios 5:9, 10 Pelo que muito desejamos também ser-lhe 
agradáveis... Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, 
para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou 
seja bem ou mal. 
 
O Milénio: Após este primeiro julgamento, Jesus voltará ao mundo com os 
Seus seguidores. O Diabo será amarrado durante mil anos. 
     Jesus estabelecerá o Seu Reino e reinará na Terra durante mil anos 
maravilhosos de paz e prosperidade. A esse período chamamos o Milénio. 
Até mesmo as feras viverão em paz com os restantes animais e com o 
Homem. 
 
     Apocalipse 20:4 Viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. 
 
     Isaías 11:6 E morará o lobo com o cordeiro, e a leopardo com o 
cabrito... e um menino pequeno os guiará. 
 
     Isaías 35:1, 5, 10 O deserto e os lugares secos se alegrarão disto; e o 
ermo exultará e florescerá como a rosa... Então os olhos dos cegos serão 
abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão... e os resgatados do Senhor 
voltarão... e... alcançarão gozo e alegria e deles fugirá a tristeza e o 
gemido. 
 
A Ressurreição e o Julgamento dos Não Salvos (ou Perdidos): Após o 
Milénio e o conflito final entre Cristo e Satanás, o Diabo será lançado no 
lago de fogo. Então, os mortos que não aceitaram o plano de Deus para a 
salvação, ressuscitarão para também serem julgados. 
     Todos quantos tiverem insistido em seguir Satanás em vez de Deus irão 
para o lugar de castigo, preparado para o Diabo e seus anjos e seguidores. 
 
     Apocalipse 20:11, 12, 15 E vi um grande trono branco e o que estava 
assentado sobre ele... E vi os mortos, grandes e pequenos que estavam 
diante do trono e abriram-se os livros... e os mortos foram julgados pelas 
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coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E aquele que 
não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. 
 
O Estado Eterno: Os justos (aqueles que estão bem com Deus, isto é, os 
Seus filhos) gozarão eternamente tudo quanto Deus lhes preparou. Os que 
recusaram a Sua salvação ficarão para sempre separados d’Ele. 
 
     Mateus 25:46 E irão estes para o tormento eterno mas os justos para a 
vida eterna. 
 
Exercícios:  

 

1. Escolha a palavra certa entre parênteses: 
 
a) Quando os filhos de Deus morrem, os seus espíritos vão para o (Céu, 
Inferno). 
 
b) Os que não aceitaram o plano de Deus para a salvação, vão para o (Céu, 
Inferno). 
 
c) “O sono da morte” refere-se à condição temporária do (corpo, espírito). 
 
 

Como São o Céu e o Inferno? 
 
     Um dos dois lugares será o seu lar eterno: o céu ou o inferno. 
     A palavra “inferno” refere-se tanto ao Hades como ao lago de fogo. 
Pensamos na qualidade de vizinhos que iremos ter ao escolhermos o nosso 
lar para a eternidade. 
 
 

INFERNO 
SEPARAÇÃO 

 
Mateus 25:41. Apartai-vos de 
mim, malditos. 

 CÉU 
NO LAR COM DEUS 

 
João 14:2. Na casa de meu Pai 
há muitas moradas; vou 
preparar-vos lugar. 

 
     Apocalipse 21:3 Eis aqui o tabernáculo de Deus... com eles habitará e 
eles serão o Seu povo. 
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     Tudo quanto é bom provém de Deus. Com Ele, está a luz, a vida, a 
beleza e a alegria. Fora d’Ele, está a escuridão, o sofrimento, a tristeza e a 
morte. 
 
 
 
 

 
INFERNO 

SOFRIMENTO 
 

Lucas 16:23-24. E no Hades, 
ergueu os olhos, estando em 
tormentos... porque estou 
atormentado nesta chama. 
 
Mateus 25:30. Lançai pois o 
servo inútil nas trevas 
exteriores; ali haverá pranto e 
ranger de dentes. 
 
Apocalipse 20.10. E de dia e 
de noite serão atormentados 
para todo o sempre. 
 
Apocalipse 21:8. Mas, quanto 
aos tímidos, aos incrédulos, e 
aos abomináveis, e aos 
homicidas, e aos fornicários, e 
aos feiticeiros, e aos idólatras e 
a todos os mentirosos, a sua 
parte será no lago que arde 
com fogo e enxofre. 

 CÉU 
PERFEITA FELICIDADE 

PARA SEMPRE 
 

Apocalipse 21:10, 16, 18. A 
grande cidade a santa 
Jerusalém... e mediu a cidade 
com a cana até doze mil 
estádios; e o seu comprimento, 
largura e altura eram iguais... e 
a cidade era de ouro puro. 
 
Apocalipse 22:5. E ali não 
haverá mais noite... o Senhor 
Deus os alumiará; e reinarão 
para todo o sempre. 
 
Apocalipse 21:3, 4. O mesmo 
Deus... limpará dos seus olhos 
toda a lágrima; e não haverá 
mais morte, nem pranto, nem 
clamor, nem dor. 
 
Hebreus 12:22, 23. Mas 
chegastes... à cidade do Deus 
vivo, à Jerusalém celestial e aos 
muitos milhares de anjos. 
Chegastes a Deus... e aos 
espíritos dos justos 
aperfeiçoados. 



Exercícios: 

 

2. Considere o quadro anterior. Na coluna da esquerda, escreva um NÃO ao 
lado de cada linha que mencione alguma coisa que não deseja no seu lar 
eterno ou que não quer experimentar na sua vida presente. 
 
 

Qual a Importância da Sua Escolha? 
 
     Não culpe Deus por haver pessoas no Inferno. Ele quer salvar cada ser 
humano mas é a nós, individualmente, que compete escolher entre o Céu e o 
Inferno. 
 
     Deuteronómio 30:19, 20 Tenho-vos proposto a vida e a morte... escolhe 
a vida... amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos `a Sua voz, pois Ele é a 
tua vida. 
 
     Quer escolha o céu ou o inferno, outros seguirão o seu exemplo. Pense 
na sua família e nos seus amigos. Para onde os quer guiar? Por isso, faça a 
escolha correcta e acertada. 
 
Exercícios: 

 

3. a) Quer agradecer a Deus por ter enviado Jesus para o salvar?  
 
         
 
b) Quer orar pelos seus familiares e amigos que estão a caminhar para o  
 
Inferno?         
 
c) Quer pedir a Deus que o ajude a avisá-los e a guiá-los ao Salvador? 
 
         
 
d) Peça a Deus agora para o ajudar a avisá-los e a guiá-los ao Salvador? 
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Como Se Pode Ir para o Céu? 
 
     Se quiser guiar outros para o Céu, deve certificar-se se você próprio já 
deu os passos necessários e então ajudar os seus amigos. 
 
Saia do Caminho Errado: Todos nós temos viajado pela estrada do 
PECADO, longe de Deus e em direcção ao Inferno. Mas para não percorrer 
mais essa estrada que leva ao Inferno, temos que deixar o pecado, tomar a 
decisão de obedecer a Deus e seguirmos a Sua vontade. Pedimos-Lhe 
perdão pela nossa desobediência; isto é arrependimento, o primeiro passo 
em direcção ao Céu. 
     Devemos reconhecer o mal que fizemos aos outros e fazer o que 
pudermos para endireitar tudo. Temos de perdoar aos nossos inimigos e 
pedir perdão a quem ofendemos; também devemos restituir o que furtamos. 
Ao confessarmos tudo a Deus, Ele irá perdoar-nos e ajudar-nos em tudo o 
que tivermos de fazer. 
 
Para Decorar 

 
1 João 1:9 Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos 
perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 
 
2 Pedro 3:9 O Senhor é longânimo para convosco, não querendo que 
alguns se percam senão que todos venham a arrepender-se. 
 
 
Reconheça o Caminho Certo: Creia no mapa que Deus nos deixou, a 
Bíblia, a qual nos diz que Jesus Cristo é o caminho. 
 
Para Decorar 

 
João 14:6, 6:37 Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. 
Ninguém vem ao Pai senão por mim.  
E o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. 
 
 
Entre no Caminho Certo: Isso significa aceitar Jesus Cristo, o Filho de 
Deus, como seu Salvador pessoal e Senhor da sua vida. Creia também que 
Ele o aceita a si e confie n’Ele. 
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Para Decorar 

 
Actos 16:31 Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. 
 
João 20:31 Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o 
Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em Seu nome. 
 
 
Siga no Caminho Certo até ao Fim: Siga Jesus pelo resto da sua vida. Ele 
irá guiá-lo e ajudá-lo na medida em que ler a Bíblia, orar, e Lhe obedecer. 
 
     1 Pedro 2:25 Porque éreis como ovelhas desgarradas; mas agora 
tendes voltado ao Pastor e Bispo das vossas almas. 
 
Exercícios:  

 

4. Deu os passos atrás mencionados?      
 
5. Se ainda não, quer dá-los agora?       
 
 
Antes de passar à Lição nº 6, reveja esta e preencha o Relatório do Aluno 
correspondente à Lição nº 5. 
 
     Está de parabéns por ter completado a quinta lição. Depois de completar 
todo o curso, enviar-lhe-emos um belo certificado. Que Deus o abençoe 
ricamente! 
 
Solucões às perguntas na Lição 5: 
 
1 a) Céu  
   b) inferno  
   c) espírito 
 
2 - 5 As suas respostas 
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Lição 6: Qual é a Verdadeira Igreja 
 
     Parabéns! Só lhe falta esta lição para concluir o curso “As Grandes 
Perguntas da Vida”. Pode ser recomendado pela sua diligência e 
determinação em acabar este curso. 
     Nesta Lição, irá apreciar o que a Bíblia tem a responder à pergunta: Qual 
é a verdadeira igreja? E de novo, há muitas respostas que surgem e que não 
fazem senão aumentar a confusão que muitos sentem. Mas a Bíblia – uma 
vez mais – tem a solução que satisfaz. 
     Assim, nas páginas que se seguem, iremos ver qual o significado não só 
da palavra igreja mas também deste organismo – a Igreja – que teve a sua 
origem em Deus. 
     Jesus disse: “Edificarei a minha igreja e as portas do Inferno não hão-
de prevalecer contra ela.” A Igreja é de Jesus Cristo e será vitoriosa porque 
Deus vela por ela. E a Igreja está neste mundo para fazer a vontade de Deus 
que é dar a conhecer a todos os povos as boas novas de salvação que Cristo 
oferece. 
     É uma bênção pertencer à Igreja. Que Deus o ajude e o abençoe no 
estudo desta Lição. 
 
Nesta lição, vai estudar... 

• Que Significa “Igreja”? 
• Que Faz a Verdadeira Igreja? 
• Porquê Pertencer a uma Igreja? 
• Que está a Acontecer à Igreja? 

 
 

Que Significa “Igreja”? 
 
     A palavra “Igreja” tem vários significados. 
 
Aqueles Que Pertencem a Cristo: Jesus, ao referir-Se à Igreja disse: 
“Edificarei a minha Igreja” (Mateus 16:18), utilizou o vocábulo 
ECCLESIA que significa “os convocados” ou “assembleia”. Cristo chamou-
nos, convocou-nos para O seguirmos. Deixamos a nossa velha vida de 
pecado e tornamo-nos membros do grande conjunto ou corpo de 
convocados que reconhecem Jesus como a sua Cabeça. Essa é a verdadeira 
Igreja. Só Deus sabe quem são todos os seus membros. Muitos deles já se 
encontram no Céu. 
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     Colossenses 1:18 Ele é a cabeça do corpo, da Igreja; e o princípio e o 
primogénito de entre os mortos, para que em tudo tenha a proeminência. 
 
     Romanos 12:5 Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em 
Cristo mas individualmente somos membros uns dos outros. 
 
A Igreja Local: Em qualquer comunidade, os que compartilham a mesma 
fé em Cristo reúnem-se regularmente para O adorar, como se fazia nos 
tempos bíblicos. Formam uma igreja local e trabalham juntos para o Senhor. 
 
     Mateus 18:20 Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu 
nome, aí estou eu no meio deles. 
 
     Colossenses 4:15 Saudai os irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa e a 
igreja que está em sua casa. 
 
Igreja Nacional ou Denominação: Uma Igreja nacional ou Denominação é 
o conjunto de muitas igrejas locais. Ajudam-se mutuamente e podem assim 
fazer muito mais para o Senhor do que se trabalhassem separadamente. 
Publicam literatura, treinam obreiros, abrem novas igrejas e dirigem escolas 
e orfanatos. 
     Os dirigentes da Igreja nacional ou Denominação ajudam as igrejas 
locais com os seus problemas, como os Apóstolos fizeram nos tempos 
bíblicos. 
 
     Actos 15:6, 23, 41 Congregaram-se pois os apóstolos e os anciãos para 
considerar este assunto... Escreveram a seguinte carta... E passou pela 
Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. 
 
     As diversas denominações surgiram por causa das diferenças de crenças 
sobre o modo correcto de adoração, a melhor forma de organizar a Igreja e 
o significado de certas partes da Bíblia. Todavia, muitas delas concordam 
nos pontos mais importantes e cooperam na evangelização e na adoração. 
 
Igreja-Edifício: A um edifício como casa de Deus, onde o Seu povo O 
adora, também se chama igreja. Pode ser um templo rico, uma pequena e 
humilde capela ou apenas uma sala. O que realmente importa é que lá se 
sinta a presença de Deus. 
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Exercícios: 

 

1. Ao dizer: “Edificarei a minha Igreja”, a que tipo de igreja se referia 
Jesus? 
 
_____ a) A uma organização nacional. 
 
_____ b) Aos verdadeiros crentes que reconhecem Cristo como a sua   
  Cabeça. 
 
_____ c) A um templo. 
 
2. Que palavra usou Jesus para “igreja”? 
  
_____ a) ECCLESIA que significa “os convocados”. 
 
_____ b) Discípulos que significa “aprendizes”. 
 
_____c) Templum que significa “Templo”. 
 
3. A que tipo de igreja gostaria de pertencer? 
 
_____ a) A uma que crê na Bíblia e lhe obedece. 
 
_____ b) A uma que duvida da inspiração da Bíblia. 
 
_____ c) A uma cujo alvo principal é o trabalho social. 
 
 

Que Faz a Verdadeira Igreja? 
 
     Nesta secção e na seguinte, vamos referir-nos à Igreja como o Corpo de 
Cristo operando através da igreja local e nacional.  
 
A Verdadeira Igreja Ama e Vive para Deus: Deus deseja que O amemos 
acima de qualquer outra coisa. Ele criou-nos para sermos Seus filhos. Ele 
criou-nos para podermos desfrutar o Seu amor a amá-Lo também. É através 
da oração que a Igreja se encontra com Deus. Em conjunto e 
individualmente, os seus membros expressam o seu amor a Deus na oração, 
no louvor, nos ofertórios, no serviço cristão e na obediência aos Seus 
mandamentos. 
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A Verdadeira Igreja Fala de Jesus ao Mundo: Cada Cristão deve 
explicar aos familiares e amigos como ser salvo. O Espírito Santo ajuda-nos 
a levar a todo o mundo a mensagem do Evangelho. 

 
Para Decorar 

 
Marcos 16:15 Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a 
Criatura. 
 
Actos 1:8 Mas recebereis a virtude (poder) do Espírito Santo, que há-de vir 
sobre vós e ser-me-eis testemunhas... até aos confins da terra. 
 
Marcos 5:19 Vai para tua casa, para os teus e anuncia-lhes quão grandes 
coisas o Senhor te fez. 
 
A Verdadeira Igreja Ensina a Palavra de Deus: A Igreja usa todos os 
meios possíveis para ensinar a verdade aos seus membros e para os preparar 
para seguir Jesus. 
 
     Mateus 28:19-20 Portanto, ide, ensinai todas as nações, baptizando-as 
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar 
todas as coisas que eu vos tenho mandado. 
 
A Verdadeira Igreja Cuida dos Seus Membros: A Igreja contribui para o 
crescimento espiritual dos seus membros por meio de reuniões regulares de 
adoração, estudo bíblico, comunhão e serviço cristão. A Igreja aconselha e 
auxilia os que têm problemas e necessidades, sejam ou não seus membros. 
 
Exercícios:  

 

4. Complete as frases com as seguintes palavras:  
 
adorar; membros, espiritual; ama, vive; Jesus, mundo 
 
a) A Igreja                   
 
e                          para Deus. 
 
b) A Igreja fala de        
 
ao         . 
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c) A Igreja reúne-se para        
 
               ao Deus. 
 
d) A Igreja cuida dos seus                  
 
e contribui para o seu crescimento       
 
         . 
 

 
Porquê Pertencer a Uma Igreja? 

 
Porque é Que Precisa da Igreja: Deus estabeleceu a Igreja para nos ajudar 
e ensinar. Deste modo, Ele satisfaz as nossas necessidades espirituais. 
 
     Efésios 4:11-12 E deu uns para... evangelistas e outros para pastores e 
professores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do 
ministério, para edificação do corpo de Cristo. 
 
     Não deve unir-se a uma igreja com a ideia de receber dela auxílio 
financeiro, alimento ou outras ajudas materiais apesar de igreja, às vezes, 
poder cuidar deste lado material. Porém, ao pormos Deus em primeiro lugar 
na nossa vida, Ele fará com que todas as nossas necessidades sejam 
satisfeitas. 
 
Porque é Que a Igreja Precisa de Si: Cada parte do nosso corpo tem a sua 
função. Porque na Igreja há um trabalho para você realizar como membro 
do corpo de Cristo. Não seja um dedo desligado, que procura, por si só, 
separado da mão, fazer alguma coisa para o corpo. Ocupe o seu lugar na 
Igreja e deixe-se ser usado por Deus, para ajudar os outros. 
 
     Romanos 12:4, 6 Porque assim como em um corpo temos muitos 
membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós... 
tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. 
 
Podemos Servir Deus Melhor: Quando é baptizado e se une a uma igreja, 
isso não só é bom testemunho perante os outros como um acto de 
obediência e dedicação a Deus. 
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     Também pode servir Deus, contribuindo para a Sua causa. Pode fazê-lo 
por meio de uma igreja que administra cuidadosamente o dinheiro, pagando 
as despesas de levar o Evangelho à comunidade local e a muitos outros 
lugares. Foi por alguém ter contribuído que ouviu o Evangelho. E porque 
contribui, outros ouvirão e serão salvos. 
 
     2 Coríntios 9:6-7 E digo isto: que o que semeia pouco, pouco também 
ceifará; e o que semeia em abundância, em abundância também ceifará. 
Cada um contribua segundo propôs no seu coração; não com tristeza ou 
por necessidade porque Deus ama o que dá com alegria. 
 
     Na Igreja, terá muitas oportunidades de praticar o serviço cristão; 
orando, testificando, distribuindo literatura, cantando, ensinando, pregando 
e levando outros à igreja. Até mesmo a nossa assistência fiel agrada a Deus 
e encoraja os outros. 
 
     Hebreus 10:25 Não deixando a nossa congregação, como é costume de 
alguns, antes admoestando-nos uns aos outros; e tanto mais, quanto vedes 
que se vai aproximando aquele dia. 
 
Exercícios:  

 

5. Pertence a uma igreja local?       
  
Qual?          
 
6. Reúne-se regularmente com outros Cristãos para adorar o Senhor?   
 
7. Gostaria de ter o endereço de uma boa igreja na sua área?    
 
8. Gostaria de trabalhar integrado no Corpo de Cristo, juntamente com  
 
outros Cristãos?         
 
 

Que Está a Acontecer à Igreja? 
 
Vinte Séculos de Combate: Desde o dia em que Jesus Cristo fundou a Sua 
Igreja, Satanás tem tentado destruí-la. A Igreja luta não só pela sua própria 
sobrevivência como também para salvar almas que Satanás está a levar para 
o Inferno. 
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     Efésios 6:12 Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue mas 
contra as hostes espirituais da maldade. 
 
     1 Pedro 5:8 Sede, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em 
derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 

 
A Estratégia e as Armas de Satanás: Satanás tenta separar os Cristãos de 
Cristo, a fim de os poder derrotar. As suas principais armas são: a 
perseguição, o falso ensino e a tentação. Ao tentar eliminar a Igreja pela 
perseguição, Satanás já matou milhares de Cristãos. Infiltrou nela falsos 
mestres e cegou alguns dos seus guias com a incredulidade. O seu alvo é 
sabotar a Igreja com o pecado. 
 
A Estratégia e as Armas de Igreja: A nossa defesa consiste em 
permanecermos unidos ao nosso Comandante Supremo, o Senhor Jesus 
Cristo. As nossas principais armas são: a oração, a fé e a palavra de Deus. O 
Espírito Santo, que é mais forte do que Satanás, concede-nos a força e o 
poder para o derrotarmos. 
 
     Efésios 6:10-11 Fortalecei-vos no Senhor e na força do Seu poder. 
Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes 
contra as astutas ciladas do Diabo. 
 
A Vitória da Igreja: Através dos séculos, a perseguição tem purificado a 
Igreja, fazendo-a crescer. O Espírito Santo tem mandado diversos 
reavivamentos para libertar o povo do pecado e dos falsos ensinamentos. 
Podemos ter de sofrer agora mas em breve a guerra terminará, pois Satanás 
será derrotado e a Igreja reinará para sempre com Cristo. 
 
     Mateus 16:18 Edificarei a minha Igreja e as portas do Inferno não 
prevalecerão contra ela. 
 
     Romanos 8:37 Mas em todas estas coisas, somos mais do que 
vencedores por aquele que nos amou. 
 
O Seu Lugar no Combate: Nesta guerra, cada Cristão é um soldado. 
 
     2 Timóteo 2:3 Sofre, pois, comigo, as aflições como bom soldado de 
Jesus Cristo. 
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     Apocalipse 2:10 Nada temas... Sê fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da 
vida. 
 
Exercícios: 

 

9. Já tinha aceitado Jesus como seu Salvador pessoal? 
 
  a) Antes de iniciar este curso? 
 
  b) Durante este curso? 
 
10. Está pronto a aceitá-Lo agora?       
 
 

Parabéns 
 
     Terminou este curso! Gostámos de o ter tido como nosso aluno e 
esperamos que estas lições o tenham ajudado a encontrar a resposta a 
perguntas tão importantes e que essa mesma resposta o sustente nos tempos 
de dificuldade e adversidade. Que Deus o abençoe na sua vida, 
principalmente se tomou a decisão de cumprir a Sua vontade e de aceitar 
Cristo como Salvador e Senhor. 
     Se o fez, faz parte agora de uma grande família que o ama e que ora por 
si e pelas suas necessidades. Estamos interessados no seu bem-estar 
espiritual. Sem dúvida, nem todas as suas respostas foram respondidas mas, 
à medida que se familiariza com a Palavra de Deus, ela vai, dia-a-dia, 
mostrando ao seu coração o que precisa aprender e saber. 
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     Se está interessado em estudar mais cursos, não se esqueça de nos enviar 
o seu pedido. Agora que concluiu este curso, reveja esta lição e preencha o 
Relatório do Aluno correspondente à Lição nº 6. Depois, remeta-nos as 
folhas do Relatório. Logo que as recebermos e corrigirmos, enviar-lhe-
emos um belo certificado comprovativo da conclusão deste curso. 
 
 
Soluções às perguntas na Lição 6: 
 
1 b) Verdadeira 
2 a) Verdadeira 
3 a) Verdadeira 
 
4 a) ama, vive 
   b) Deus ao mundo 
   c) adorar 
   d) membro, espiritual 
 
5 -10 As suas respostas. 
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Uma Palavra Final 
     
     Este é um tipo de livro especial porque foi escrito por pessoas que se 
importam consigo. Pessoas felizes, por terem achado boas respostas para 
muitas das questões e problemas que preocupam quase todas as pessoas no 
mundo. Estas pessoas acreditam que Deus quer que elas repartam com os 
outros as respostas que descobriram. Acreditam que precisa de algumas 
informações importantes nas respostas às perguntas e problemas que tem, a 
fim de que encontre o modo de vida que é melhor para si. 
     Prepararam este livro com o fim de lhe dar estas informações. Verá que 
ele se baseia nas seguintes verdades que são fundamentais: 
 
  

� Precisa de um Salvador.  
 Leia Romanos 3:23; Ezequiel 18:20. 

 
� Não pode salvar-se a si mesmo.  
 Leia 1 Timóteo 2.5; João 14:6.  

 
� Deus deseja que o mundo seja salvo.  
 Leia João 3:16, 17; 1 Timóteo 2:4; 2 Pedro 3:9. 

 
� Deus enviou Jesus que deu a sua vida para salvar todos aqueles 

que crêem nele.  
 Leia Gálatas 4:4,5; 1 Pedro 3:18. 

 
� A Bíblia mostra-nos o caminho da salvação e ensina-nos como 

crescer na vida cristã.  
 Leia João 15:5; João 10:10; 2 Pedro 3:18. 

 
� Decide o seu próprio destino eterno.  
 Leia Lucas 13:1-5; Mateus 10:32,33; João 3:35, 36. 

 
 
     Este livro conta-lhe como decidir sobre o seu destino, e dá-lhe 
oportunidades para expressar a sua decisão. Além disso, ele é diferente de 
muitos outros, porque lhe dá uma oportunidade de entrar em contacto com 
as pessoas que o prepararam. Se quiser fazer perguntas, ou explicar as suas 
necessidades e sentimentos, pode escrever-lhes. 
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Comunicar Uma Decisão 
(Tirar e enviar ao ICI) 

 
 

Depois de estudar este curso,        
passei a confiar em Jesus Cristo como meu Salvador e Senhor. Estou a 
devolver este formulário com a minha assinatura e o meu endereço para o 
escritório do ICI por duas razões. Primeiro, para dar testemunho da minha 
entrega a Cristo, e, segundo, para pedir informações a respeito de outros 
materiais que me podem ajudar no desenvolvimento da minha vida 
espiritual. 
 
 
Nome          
 
Endereço         
 
         
 
         
 
         
 
Igreja e Pastor (Se tem)        
 
         
 
 
Assinatura         
 
Data          
 
 
 
 

Instituto de Correspondência Internacional 
Monte Esperança Centro Cristão Evangélico 

2670 – 693 Fanhões 
PORTUGAL 

Telefone: 21 974 9724/5     Fax: 21 974 9867 
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Relatório do aluno – Lição 1  VALE 16 PONTOS 
 
1. Completei os Exercícios e respondi a todas as perguntas da 1ª Lição.  
 
 Sim _____ Não _____ 
 
2. O mundo criado por Deus no princípio era bom ou mau?   . 
 
3. O primeiro homem era chamado      . 
 
e o nome da primeira mulher era     . 
 
4. Deus criou o homem e a mulher para serem seus  f   . 
 
5. Quando Jesus sofreu na cruz do Calvário, Ele levou sobre Si os nossos 
 
        . 
 
6. As Escrituras dizem que o salário do pecado é a   m  . 
 

mas o dom gratuito de Deus é a vida   e    . 
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Relatório do aluno – Lição 2  VALE 16 PONTOS 
 
1. Completei os Exercícios e respondi a todas as perguntas da 2ª Lição.  
 
 Sim _____ Não _____ 
 
2. Deus é Senhor e Criador. Ele estabeleceu leis que governam o mundo.  
 
Ele estabeleceu certas leis para o nosso      
 
        estar. 
 
3. É muito importante saber a verdade sobre Deus porque é um assunto que  
 
trata da vida e da   m      . 
 
4. Podemos conhecer a Deus por duas maneiras. 1ª lendo Sua Palavra, a 
 
  B         
 
e 2ª falando com Ele em   o     . 
 
5. Deus é um Deus de poder e amor. Ele tudo pode. Ele pode perdoar os  
 
meus  p             
     
e   c                

 
as minhas doenças. 
 
6. O nosso Criador é o único Deus verdadeiro. Assim sendo, não devemos  
 
adorar outros    d            , objectos, ou coisas. 
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Relatório do aluno – Lição 3 VALE 16 PONTOS 
 
1. Completei os Exercícios e respondi a todas as perguntas da 3ª Liçao.  
 
 Sim _____ Não _____ 
 
2. Conforme a Bíblia, eu nasci para ser    f     

 
de Deus, conhecê-Lo, crescer na Sua semelhança, e  
 
  t                para Ele. 
 
3. O homem recebeu o seu espírito de Deus e não dos  
 
  a        . 
 
4. Sou diferente de Deus porque a minha natureza foi arruinada pelo  
 
  p        . 
 
5. Eu sei que posso ser feito de novo pelo novo   
 
 n        . 
 
6. Por três meios sei que Deus me aceita como Seu filho e me dá a vida 
eterna: Por meio do/a 1º  
 
Sua   P            

 
2º Certeza no meu íntimo e  
 
3º Transformação de minha   v     . 
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Relatório do Aluno – Lição 4  VALE 16 PONTOS 
 
1. Completei os Exercícios e respondi a todas as perguntas da 4º Lição.  
 
 Sim _____ Não _____ 
 
2. Qual a parte mais importante do ser humano, a sua alma ou o seu corpo?  
 
        . 
 
3. Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel para nos perdoar os  
 
  p        . 
 
e purificar-nos de toda a injustiça. 
 
4. Torna-se filho/a de Deus no momento em que aceita a morte de Jesus  
 
como a sua   m     e a Sua vida como a  
 
sua   v        . 
 
5. Os dois maiores mandamentos tratam de amar a   D   

 

e o seu   p         
 
como a si mesmo. 
 
6. A Bíblia diz que Jesus andou a fazer o bem, curando todos os oprimidos  
 
do   D        . 
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Relatório do Aluno – Lição 5  VALE 16 PONTOS 
 
1. Completei os Exercícios e respondi a todas as perguntas da 5º Lição.  
 
 Sim _____ Não _____ 
 
2. Ao morrer, o nosso espírito deixa o corpo e vai para um de dois lugares  
 
para aguardar a   r      . 
 
3. Quem estiver vivo na vinda de Jesus terá o seu corpo 
 
   t        . 
 
conforme o corpo glorioso de Jesus. 
 
4. Diante do tribunal de Cristo, os filhos de Deus serão julgados e cada um  
 
receberá segundo o que tem   f     . 
 
5. Não pode culpar a Deus porque alguém vai para ao inferno. É a  
 
responsabilidade de cada pessoa escolher agora ou o   c   

 

ou o   i        . 
 
6. Entrar no caminho certo quer dizer aceitar Jesus Cristo como  
 

 S         
 
e   S        . 
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Relatório do Aluno – Lição 6  VALE 20 PONTOS 
 
1. Completei os Exercícios e respondi a todas as perguntas da 6º Lição.  
 
 Sim _____ Não _____ 
 
2. A Bíblia declara que os crentes constituem o corpo de Cristo Jesus.  
 
Somos todos um só corpo em   J     e    
 

m      uns dos outros. 
 
3. A verdadeira Igreja são aqueles que ama a   D   e  
 
vivem para servir a   D       

 
e ao próximo. 
 
4. O Espírito   S        ajuda  a  
 
verdadeira Igreja a anunciar o   E      

 
a todo o mundo. 
 
5. À organização que reúne muitas Igrejas locais podemos chamar de Igreja 
 
  N        . 
 
6. A melhor defesa da Igreja para ficar unida e permanecer unida é de usar  
 
as armas da oração, da fé e da   P      

 

de   D        . 
 
 

Valor total dos relatórios = 100 pontos  
 
A SUA NOTA ________________ 



 63 

Envie com os Relatórios do Aluno para  
“As Grandes Perguntas Da Vida” 

 
Escreva em letra de imprensa: 
 
Nome:          
 
Endereço:         
 
         
 
         
 
         
  
Caixa Postal:          
 
Código Postal:        
 
Localidade:         
 
Província:          
 
País:          
 
A Sua Igreja:         
 
         
 
Telefone:         
 
E-mail:         
 
A Data:         
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Depois de fazer os Relatórios, envie somente as 
folhas que têm os relatórios para o endereço abaixo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OU  

 
Instituto de Correspondência Internacional 

Monte Esperança Centro Cristão Evangélico 
2670-693  Fanhões, Portugal 

 
Telefone: 21 974 9725 



Relatório do aluno – Lição 1  VALE 16 PONTOS 
 
1. Completei os Exercícios e respondi a todas as perguntas da 1ª Lição.  
 
 Sim _____ Não _____ 
 
2. O mundo criado por Deus no princípio era bom ou mau?   . 
 
3. O primeiro homem era chamado      . 
 
e o nome da primeira mulher era     . 
 
4. Deus criou o homem e a mulher para serem seus  f   . 
 
5. Quando Jesus sofreu na cruz do Calvário, Ele levou sobre Si os nossos 
 
        . 
 
6. As Escrituras dizem que o salário do pecado é a   m  . 
 

mas o dom gratuito de Deus é a vida   e    . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Relatório do aluno – Lição 2  VALE 16 PONTOS 
 
1. Completei os Exercícios e respondi a todas as perguntas da 2ª Lição.  
 
 Sim _____ Não _____ 
 
2. Deus é Senhor e Criador. Ele estabeleceu leis que governam o mundo.  
 
Ele estabeleceu certas leis para o nosso      
 
        estar. 
 
3. É muito importante saber a verdade sobre Deus porque é um assunto que  
 
trata da vida e da   m      . 
 
4. Podemos conhecer a Deus por duas maneiras. 1ª lendo Sua Palavra, a 
 
  B         
 
e 2ª falando com Ele em   o     . 
 
5. Deus é um Deus de poder e amor. Ele tudo pode. Ele pode perdoar os  
 
meus  p             
     
e   c                

 
as minhas doenças. 
 
6. O nosso Criador é o único Deus verdadeiro. Assim sendo, não devemos  
 
adorar outros    d            , objectos, ou coisas. 
 
 
 
 
 
 



Relatório do aluno – Lição 3 VALE 16 PONTOS 
 
1. Completei os Exercícios e respondi a todas as perguntas da 3ª Liçao.  
 
 Sim _____ Não _____ 
 
2. Conforme a Bíblia, eu nasci para ser    f     

 
de Deus, conhecê-Lo, crescer na Sua semelhança, e  
 
  t                para Ele. 
 
3. O homem recebeu o seu espírito de Deus e não dos  
 
  a        . 
 
4. Sou diferente de Deus porque a minha natureza foi arruinada pelo  
 
  p        . 
 
5. Eu sei que posso ser feito de novo pelo novo   
 
 n        . 
 
6. Por três meios sei que Deus me aceita como Seu filho e me dá a vida 
eterna: Por meio do/a 1º  
 
Sua   P            

 
2º Certeza no meu íntimo e  
 
3º Transformação de minha   v     . 
  
 
 
 
 
 
 



Relatório do Aluno – Lição 4  VALE 16 PONTOS 
 
1. Completei os Exercícios e respondi a todas as perguntas da 4º Lição.  
 
 Sim _____ Não _____ 
 
2. Qual a parte mais importante do ser humano, a sua alma ou o seu corpo?  
 
        . 
 
3. Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel para nos perdoar os  
 
  p        . 
 
e purificar-nos de toda a injustiça. 
 
4. Torna-se filho/a de Deus no momento em que aceita a morte de Jesus  
 
como a sua   m     e a Sua vida como a  
 
sua   v        . 
 
5. Os dois maiores mandamentos tratam de amar a   D   

 

e o seu   p         
 
como a si mesmo. 
 
6. A Bíblia diz que Jesus andou a fazer o bem, curando todos os oprimidos  
 
do   D        . 
 
 
   
 
 
 
 
 



Relatório do Aluno – Lição 5  VALE 16 PONTOS 
 
1. Completei os Exercícios e respondi a todas as perguntas da 5º Lição.  
 
 Sim _____ Não _____ 
 
2. Ao morrer, o nosso espírito deixa o corpo e vai para um de dois lugares  
 
para aguardar a   r      . 
 
3. Quem estiver vivo na vinda de Jesus terá o seu corpo 
 
   t        . 
 
conforme o corpo glorioso de Jesus. 
 
4. Diante do tribunal de Cristo, os filhos de Deus serão julgados e cada um  
 
receberá segundo o que tem   f     . 
 
5. Não pode culpar a Deus porque alguém vai para ao inferno. É a  
 
responsabilidade de cada pessoa escolher agora ou o   c   

 

ou o   i        . 
 
6. Entrar no caminho certo quer dizer aceitar Jesus Cristo como  
 

 S         
 
e   S        . 
     
 
 
 
 
 
 
 
 



Relatório do Aluno – Lição 6  VALE 20 PONTOS 
 
1. Completei os Exercícios e respondi a todas as perguntas da 6º Lição.  
 
 Sim _____ Não _____ 
 
2. A Bíblia declara que os crentes constituem o corpo de Cristo Jesus.  
 
Somos todos um só corpo em   J     e    
 

m      uns dos outros. 
 
3. A verdadeira Igreja são aqueles que ama a   D   e  
 
vivem para servir a   D       

 
e ao próximo. 
 
4. O Espírito   S        ajuda  a  
 
verdadeira Igreja a anunciar o   E      

 
a todo o mundo. 
 
5. À organização que reúne muitas Igrejas locais podemos chamar de Igreja 
 
  N        . 
 
6. A melhor defesa da Igreja para ficar unida e permanecer unida é de usar  
 
as armas da oração, da fé e da   P      

 

de   D        . 
 
 

Valor total dos relatórios = 100 pontos  
 
A SUA NOTA ________________ 



Envie com os Relatórios do Aluno para  
“As Grandes Perguntas Da Vida” 

 
Escreva em letra de imprensa: 
 
Nome:          
 
Endereço:         
 
         
 
         
 
         
  
Caixa Postal:          
 
Código Postal:        
 
Localidade:         
 
Província:          
 
País:          
 
A Sua Igreja:         
 
         
 
Telefone:         
 
E-mail:         
 
A Data:         



Depois de fazer os Relatórios, envie somente as 
folhas que têm os relatórios para o endereço abaixo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OU  

 
No Continente de Portugal:  
Instituto de Correspondência Internacional  
Monte Esperança Centro Cristão Evangélico 
2670-693  Fanhões 
 
Telefone: 21 974 9725 
 
 
Nos Açores:   
John Rodli 
Rua das Freiras, 26, 1º Esq. 
Matriz  9600-534  Ribeira Grande 
São Miguel, AÇORES 
 
Telefone: 29 647 3291           Telemóvel: 91 877 2350 



 

GOSTARIA DE SABER... 
 

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? 
 
O que acontece depois da morte? 
 
Qual é a verdadeira Igreja? 
 
     Se a sua resposta foi sim, o curso As Grandes Perguntas da Vida 
foi escrito especialmente para si. Estas perguntas são abordadas 
atentamente e respondidas de um modo simples, a fim de estar ao 
alcance da compreensão de todos. 
     As respostas, que não são exaustivas nem esgotam o assunto, vão 
sem dúvida ajudá-lo nas suas dúvidas e inquietações e constituirão, 
certamente, um primeiro passo no seu crescimento e conhecimento 
espirituais. 
     Este livro usa um interessante método de auto-ensino que facilita 
a aprendizagem. 
     Siga as instruções e teste-se a si próprio. 
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