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PRIMEIRO, VAMOS CONVERSAR  
 
 
O Seu guia de Estudo 
 
     Antes de iniciarmos este estudo, vamos proceder a algumas explicações. O curso em si 
próprio é o instrutor. Fornece uma informação e logo em seguida faz uma pergunta a respeito 
do que foi lido. Leva o aluno a estudar a lição, passo a passo. 
     O curso contém os exercícios a serem feitos (Para Fazer). Procure a resposta (ou 
respostas) ou a conclusão da frase da forma mais correcta e circule a letra da sua escolha ou 
faça conforme o tipo de pergunta e as instruções dadas. Há algumas questões em que o aluno 
é solicitado a fazer outro tipo de exercício além de responder às perguntas. Faça-os também 
pois ajudam a fixar bem a lição estudada. Quando há uma referência bíblica não citada no 
texto, deve encontrá-la e ler também. No fim de cada lição, deve rever os objectivos para ver se é 
capaz de cumprir o que ali lhe é sugerido. 
     Já que o curso é o próprio instrutor, também informa se as respostas dadas estão certas ou 
erradas. Confira as suas respostas com as da secção Verifique as Suas Respostas (página 52). 
Não veja as respostas enquanto não responder às perguntas. Depois de terminar confira as 
suas respostas com as da lição. Se está a estudar no material de outra pessoa ou se pretende 
passá-lo para outra pessoa, escreva as respostas em folhas separadas. 
     As perguntas aparecem no meio das lições e não apenas no final. O facto das perguntas 
aparecerem na própria lição e de responder imediato: 
• Evita que a mente divague. 
• Faz uma avaliação da sua compreensão sobre o que acabou de ler. 
• Fixa na memória os pontos principais de cada lição. 
     Este curso é sobre si e a sua vida espiritual. Pode vir a ser uma grande bênção para a sua 
vida, pois já o tem sido para milhares de outras pessoas que o estudaram. Mas só tirará 
proveito espiritual do que ler aqui se o aplicar. Portanto, tudo o que aprender deve ser posto 
em prática imediatamente. 
 
 
O Exame 
 
Poderá encontrar na última parte do curso os Exames (páginas 57, 59). 
Quando acabar de estudar as Lições 1-5, responda às perguntas do Exame das Lições 1-5. 
Quando acabar de estudar as Lições 6-10, responda às perguntas do Exame das Lições 6-10. 
     Siga as instruções dadas no seu Exame. Elas indicam qual o modo correcto de responder a 
cada questão. Devolva ambos os Exames ao seu monitor do ICI, logo que os haja 
completado. 
      
 
Oração 
 
     Graças te dou, ó Deus, por este curso de estudo a respeito da minha nova vida. Ajuda-me a 
aprender tudo muito bem. Usa essas verdades em mim, para que eu seja um crente melhor. 
Em nome de Jesus, Ámen. 
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LIÇÃO 1 
Já Começou Uma Nova Vida! 

       
Nesta Lição Estudará... 
O que aconteceu? 
A nova vida em Cristo. 
Que tipo de vida? 
O que devemos fazer agora? 
A sua nova família: O pai. 
A sua nova família: O irmão mais velho. 
A sua nova família: O Espírito Santo, Ajudador. 
A sua nova família: os outros crentes. 

 
O QUE ACONTECEU? 
     Ao entregar-se a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, iniciou uma nova vida. Cristo dá vida – 
uma vida rica e maravilhosa, cheia de alegria e contentamento e que continua eternamente. Entregou 
nas mãos d’Ele a sua vida cheia de fracassos e pecados e Ele deu-lhe algo da Sua própria vida de 
vitória sobre o pecado. Portanto, tornou-se filho de Deus, com todos os privilégios e benefícios que 
acompanham esta vida divina. 

Para Fazer 
 

1 De onde vem a sua nova vida? 
 a) das tentativas de tornar-se crente. 
 b) de Jesus Cristo, que dá vida. 
 c) da sua filiação com uma igreja. 
 
A NOVA VIDA EM CRISTO     
     Está a gozar desta nova vida porque Jesus Cristo já vive no seu ser. A Bíblia, a divina Palavra de  
Deus, diz assim: “... Cristo em vós, esperança da glória” (Colossenses 1:27). 
 

Para Fazer 
 

2 Onde aprende sobre a vida que vem de Cristo, que habita em si? 
 a) na Bíblia, a Palavra de Deus. 
 b) na ciência. 
 c) nas diversas religiões. 
 
QUE TIPO DE VIDA? 
     É o Cristo vivo, que habita em si, que o torna cristão. Algumas pessoas pensam, erradamente, que 
a vida do crente (cristã) é uma existência fechada e monótona. Nada mais longe da verdade! A nova 
vida em Cristo supera, em todos os sentidos, os seus melhores sonhos de felicidade e plenitude 
pessoal. 

 
Para Fazer 

 
3 Ao aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, inicia uma vida: 
 a) de tristeza. 

b) muito mais completa e cheia de felicidade que a sua vida anterior. 
c) monótona e fechada como uma prisão. 

 
Jesus disse: “... eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância” (João 10:10). 
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Para Fazer 
 

4 Decore as palavras de Jesus, dadas em João 10:10. 
  
5 Jesus Cristo veio dar-nos 
 a) condenação pelos nossos pecados. 
 b) vida plena e abundante. 
 
     Nesta nova vida que Jesus nos dá, encontrará nova compreensão, novas perspectivas e propósitos e 
uma nova esperança. 
     Já se foi para sempre o peso do pecado com a sua culpa: os seus pecados estão perdoados. Um 
novo amor por Deus e pelos seus semelhantes inunda o seu coração trazendo-lhe paz e felicidade. 
Agora pode apreciar tudo o que é bom e belo e experimentar pessoalmente a presença, bondade e 
poder de Deus. Nascem na sua mente novos desejos e planos de acção, destinados a agradar a Deus e 
beneficiar os seus semelhantes. Nem a lagarta que se transforma em borboleta experimenta 
transformação igual àquela operada pelo Espírito Santo em si: não é mais aquela miserável lagarta que 
se arrasta pela vida; Cristo transformou-o numa nova criatura e agora ganhou asas espirituais! Nasceu 
de novo e não é mais pecador; agora é filho de Deus. 
 

Para Fazer 
 

6 Quais das seguintes terá na sua nova vida? 
 a) novas perspectivas. 
 b) mais dinheiro. 
 c) mais popularidade entre os amigos. 
 
7 Ao nascer de novo, inicia uma vida 
 a) isenta de problemas. 

b) cheia de amor por Deus e pelos seus semelhantes. 
c) de liberdade para se comportar como quiser. 

 
O QUE DEVEMOS FAZER AGORA? 
     Como recém-nascido na família de Deus, irá desfrutar dos seus cuidados especiais. Mas também 
deve seguir as instruções e provisões estabelecidas por Ele, para se manter sadio e forte na sua vida 
espiritual. Deus deu-lhe uma nova natureza, mas precisa colaborar no desenvolvimento e maturação 
dessa natureza. 
     O presente volume ajudá-lo-á a amadurecer espiritualmente. Através do estudo destas lições 
aprenderá sobre os seus privilégios e responsabilidades como filho de Deus. Desfrute plenamente 
destas bênçãos durante a sua vida aqui na terra! Após esta vida, o Senhor Jesus levá-lo-á para o Seu 
lar celestial para viver eternamente com Ele, o que será mil vezes melhor do que qualquer vida 
terrestre. 

Para Fazer 
 

8 De que trata este livro? 
 a) da sua vida congregacional. 
 b) da nova natureza que Deus lhe dá. 
 c) dos regulamentos a que os crentes devem obedecer 
 
9 Estudamos estas lições para... 
 a) ganhar um certificado. 
 b) debater a religião. 
 c) desfrutar de todos os privilégios ao nosso alcance como filhos de Deus. 
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     O ponto principal é permanecermos em união com Cristo, crescendo sempre na vida que Ele nos 
dá. 
 
“Estai em mim, e eu em vós... porque, sem mim, nada podeis fazer” (João 15:4-5). 
 
“Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim, também, andai nele, arraigados e 
sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em acções de 
graças” (Colossenses 2:6-7). 
 

Para Fazer 
 

10  Qual é o ponto principal que deve cumprir para ser um crente forte e fiel? 
 a) permanecer em união com Cristo. 
 b) tentar imitar Cristo. 
 c) imitar os outros crentes. 
 
A SUA NOVA FAMÍLIA: O PAI 
     O Deus omnipotente, Criador do Universo é agora o seu amantíssimo Pai. Não pense nEle como 
sendo austero ou ausente, pois está sempre ao seu lado prestes a auxiliá-lo em qualquer assunto da sua 
vida.  
     Já que você é filho de Deus, o nosso Pai celestial quer que comunique com Ele com toda a 
franqueza e confiança, como as crianças costumam fazer com o pai benévolo e compreensivo. 
Converse com Ele todos os dias em oração; aproxime-se dEle a qualquer hora do dia ou da noite. 
Confesse-lhe todos os seus problemas e agradeça as bênçãos dEle recebidas. Ele interessa-se por tudo 
o que lhe diz respeito e dedica-lhe cuidados especiais. Nem precisa usar palavras bonitas ou orações 
decoradas para falar com Deus; diga-lhe abertamente aquilo que está no seu coração. 
 

Para Fazer 
 

11   Nesta sua nova vida, Deus é... 
 a) um ser ausente e austero. 
 b) o seu pai bondoso e fiel. 
 
12 Como é que devemos orar? 
 a) decorando e repetindo orações decoradas. 

b) falando abertamente com Deus, como um filho conversa com o pai. 
c) usando palavras elegantes e expressões eloquentes. 

 
A SUA NOVA FAMÍLIA: O IRMÃO MAIS VELHO 
     Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho na família de Deus. Ele amou-o tanto que se entregou à 
morte para efectuar a sua salvação. Agora Ele quer ajudá-lo a levar uma vida de alegria e vitória sobre 
o pecado. Agradeça-lhe neste momento a sua salvação e a ajuda que Ele lhe prometeu conforme a 
necessidade de cada dia da sua vida. 

Para Fazer 
 

13 Nesta nova vida, tem Jesus Cristo como seu... 
 a) Salvador e irmão mais velho. 
 b) Juiz austero. 
 
     É o Espírito Santo, o terceiro membro da Santíssima Trindade, quem operou em si o milagre do 
novo nascimento. Foi Ele quem transformou a sua velha natureza pecaminosa, fazendo de si um Filho 
de Deus. 
     Será obrigado a resistir aos impulsos da sua velha natureza de vez em quando, mas o Espírito 
Santo que habita no seu coração ajudá-lo-á. À medida que coopera com Ele, mediante a fé e a 
obediência, Ele ensinar-lhe-á o que deve fazer e dar-lhe-á forças para fazer aquilo que Ele deseja. 



 7

Para Fazer 
 

14 O milagre do novo nascimento foi efectuado em nós, os crentes... 
 a) pelo evangelista. 
 b) pelo pastor. 
 c) pelo Espírito Santo. 
 
15 Você tem o Espírito Santo que... 
 a) o castiga todas as vezes que comete um erro. 
 b) habita em si e ajuda-o a fazer o que é bom. 
 
16 Vai querer fazer aquilo que Deus deseja... 
 a) automaticamente. 
 b) porque o Espírito Santo obrigá-lo-á a fazer assim 
 c) à medida que colabora com o Espírito Santo mediante a fé e a obediência. 
 
17 Vai entender o que deve fazer e poderá fazê-lo por meio de... 
 a) da sua própria inteligência. 
 b) do exercício da sua vontade. 
 c) da ajuda do Espírito Santo. 
 
A SUA NOVA FAMÍLIA: OS OUTROS CRENTES 
     Todo o cristão nascido de novo é filho de Deus. Já que Ele é o nosso Pai, todos nós, os crentes, 
somos irmãos uns dos outros em Cristo. 
     Os crentes mais experientes e maduros na fé dão-lhe as boas vindas, o seu novo irmão na família 
de Deus. Eles farão o possível para ajudá-lo a crescer espiritualmente, tornando-se um crente forte e 
sadio na fé. 
     Se tiver algum problema deve mencioná-lo ao seu pastor e aos seus irmãos e estes oferecer-lhe-ão 
toda a ajuda que puderem. 

 
Para Fazer 

 
18 Todos os crentes nascidos de novo são... 
 a) irmãos uns dos outros em Cristo. 
 b) membros da mesma organização eclesiástica. 
 c) bons amigos. 
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LIÇÃO 2 
Está a Aprender a Andar 

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

Para Fazer 
 

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

Para Fazer 
 

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

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

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

Para Fazer 
 

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

 
 
 



 10 

Para Fazer 
 

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

Para Fazer 
 

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

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

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

 
Para Fazer 

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

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

Para Fazer 
 

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

Para Fazer 
 

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

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

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

Salvador e Senhor. ________ 
 

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

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

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

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

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

Para Fazer 
 

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

Para Fazer 
 

16 A Bíblia ensina-nos que... 
 a) Jesus é o único caminho que conduz a Deus. 
 b) há muitos caminhos que conduzem a Deus. 
 
     Quer ter a certeza que Jesus Cristo é o seu Salvador pessoal? Quer consagrar a sua vida de novo a 
Deus, confirmando o seu propósito de andar sempre ao Seu lado? Diga-lhe isto nas palavras da 
seguinte oração: 
     “Obrigado, meu Deus, pelo Teu grande amor, e por teres mandado o Teu Filho Jesus para morrer 
em meu lugar. Aceito Jesus como meu Salvador e Mestre. Obrigado por teres perdoado os meus 
pecados, aceitando-me como Teu filho. Ajuda-me a levar uma vida boa e obediente, agradável a Ti a 
cada momento. A Ti me entrego, Senhor, e peço que me ajudes a andar sempre contigo por toda a 
minha vida. Ámen.” 
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LIÇÃO 3 
O Pai Está A Falar Consigo 

 
Nesta Lição Estudará... 
Deus quer falar consigo. 
Deus fala de muitas maneiras. 
Como foi escrito o Livro de Deus. 
Referências Bíblicas 
Como ouvir a voz de Deus. 
 
DEUS QUER FALAR CONSIGO 
     Não há pai que não goste de conversar com os filhos, mesmo quando são tão pequenos que só 
sabem responder com um sorriso. O nosso Pai celestial também adora conversar com os Seus filhos, 
mostrando o Seu amor por eles, ensinando-os e ajudando-os nos seus problemas. Gostaria de ouvir a 
voz de Deus? 

Para Fazer 
 

1 Deus... 
 a) gosta de conversar com os Seus filhos. 
 b) é santo demais para falar connosco. 
 c) já não comunica com as pessoas. 
 
DEUS FALA DE MUITAS MANEIRAS 
 
“Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós, 
falou-nos, nestes últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez, também, o 
mundo” (Hebreus 1:1-2). 
 
Enumeramos em seguida algumas das maneiras pelas quais Deus pode falar consigo. 
 

• Directamente ao seu coração. 
 

O Espírito Santo torna real a presença de Jesus no coração do crente. Ele pode falar através da 
consciência do indivíduo, dando-lhe vontade de fazer alguma coisa ou advertindo-o para que não 
a faça. Pode tornar alguma verdade espiritual muito mais clara, de forma a entendê-la. Ou pode 
sentir a profunda impressão de que Deus quer que faça determinada coisa. Ao orar peça a Deus 
que fale consigo e fique à espera de ouvir a Sua voz no seu coração. 

 
Para Fazer 

 
2 De que maneira Deus fala directamente ao seu coração? (Escolha duas das respostas). 
 a) ouve sempre uma voz a falar alto. 
 b) sente-se com vontade de fazer alguma coisa. 
 c) tem que ser através dum sonho ou visão. 
 d) uma verdade espiritual pode tornar-se subitamente mais clara e real ao seu entendimento. 
 

• Através das Suas bênçãos 
 

Muitos crentes afirmam que o mundo inteiro lhes parece diferente desde o seu novo  
nascimento. Também pode ganhar uma nova apreciação das bênçãos de Deus, ao contemplar as 
maravilhas da natureza. Ele fala consigo através da música e da arte. Sente-O muito perto na 
amizade de outros crentes. Mil bênçãos em seu redor falam da bondade de Deus. Ele fala nas 
respostas às suas orações. Os olhos da fé vêem o sorriso de Deus, e os ouvidos atentos do seu 
espírito ouvem-No dizer, “Eu amo-te, meu filho”. 
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Para Fazer 
 

3 Deus já falou consigo? _________  Quando? _________ 
 
4 Enumere algumas das bênçãos em que percebe o amor que Deus tem por si. 
 
             
 
             
 
             
 
             
 

• Através de outros crentes 
 

Às vezes os filhos mais velhos de uma família dizem aos mais novos: Não, não! O Pai não 
gosta disso! Ou: “Olha. É isto que o Pai quer”. 

 
     Deus também fala com os Seus filhos através dos seus irmãos mais experientes na fé. Ele quer que 
nos reunamos frequentemente com os outros crentes para que estes possam ser usados por Ele no 
sentido de nos animar, orientar e ajudar. 
 
“Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus” (Efésios 5:21). 
 

Para Fazer 
 

5 Já teve a experiência de compreender melhor a vontade de Deus para a sua vida por causa de  
uma orientação recebida de outros crentes?  
 
            
 

6  Já alguém o animou no sentido de ser um crente mais fiel?      
 
 Quem foi essa pessoa?           
 
7  Agradeça a Deus, neste momento, a forma que Ele tem de falar através dos Seus filhos. Peça  

para que Ele também fale através de si, de maneira que outras pessoas encontrem a salvação 
ou se sintam animadas para seguir o Senhor mais fielmente. 

 
• Através dos dons e ministérios espirituais. 
 

O Espírito Santo opera na igreja muitos dons espirituais, falando connosco através deles. 
Comunica a mensagem de Deus para a igreja pastores, mestres, evangelistas e escritores. Também 
quer usar todos os crentes na comunicação do evangelho aos não convertidos. Portanto, é 
importante, que assista fielmente aos cultos da sua congregação e que preste sempre atenção 
àquilo que o nosso Pai celestial está a querer dizer-lhe. 

 
“Porque, onde estiverem dois ou três reunidos, em meu nome, aí estou eu no meio deles”             
(Mateus 18:20). 
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Para Fazer 
 

8 Às vezes, Deus fala com o Seu povo através... (Escolha duas respostas) 
 a) da pregação feita por pastores e evangelistas. 
 b) de médiuns espíritas. 
 c) do feitiço. 
 d) de livros e folhetos escritos por autores crentes. 
 
9 Quando está na igreja, fica na expectativa de que Deus fale consigo?     
 
10 Deus já falou consigo através deste livro? ___________ 
 
11 Peça a Deus que continue a falar consigo através de todas as lições estudadas. 
 

• Através das canções 
 

Deus fala muitas vezes consigo através das palavras de algum hino ou canção evangélica. 
Ficará admirado ao perceber como Ele traz à sua mente as palavras de alguma canção na hora 
exacta em que precisa dessa mensagem. 

 
“Falando entre vós em salmos, e hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no 
vosso coração” (Efésios 5:19). 

Para Fazer 
 

12 Peça ao Senhor que o ajude a aprender facilmente os hinos e coros cantados na sua igreja. 
Cante estas canções em casa todas as vezes que puder. 

 
13 Acostume-se a pensar naquilo que está a cantar. Cante com fervor e peça a Deus que as 

palavras destas canções possam aplicar-se na sua própria vida. 
 

• Através da Bíblia 
 

Deus fala consigo por meio do Seu Livro especial, a Bíblia Sagrada. É esta a maneira mais 
segura de aprender a mensagem divina. O pastor nem sempre entende a vontade de Deus para si. 
Os seus irmãos na fé podem dar-lhe conselhos bem intencionados, mas errados. Os sonhos e 
visões não são sempre dignos de confiança e às vezes têm a sua origem mais na sua própria 
subconsciência do que na mente de Deus. Pode até sentir o desejo pessoal de fazer alguma coisa e 
chegar a pensar que isso é a voz de Deus que lhe fala. Como, pois, reconhecer, sem falta, a voz do 
Senhor? 

Graças a Deus, temos à nossa disposição a mensagem divina em forma escrita – é a Bíblia 
Sagrada. Deve, portanto, testar todos os seus impulsos e todos os conselhos de outras pessoas à 
luz dos ensinamentos da Bíblia. Por isso, é de suma importância estudar a Palavra de Deus, como 
está a fazer neste momento. Através deste estudo básico, chegará a entender melhor a Bíblia. 
Aprenderá como pôr em prática estes ensinamentos. 

 
“Desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei... Para sempre, ó Senhor, a tua palavra 
permanece no céu... Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho... A 
exposição das tuas palavras dá luz; dá entendimento aos símplices... A tua palavra é a verdade, desde o 
princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre” (Salmos 119:18, 89, 105, 130 e 160). 
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Para Fazer 
 

14 A maneira mais segura de entender a mensagem de Deus para si é... 
 a) estudar o que Ele diz na Bíblia. 
 b) ouvir os conselhos dos seus amigos. 
 c) obedecer aos seus próprios impulsos. 
 
COMO FOI ESCRITO O LIVRO DE DEUS 
     Através dos séculos, Deus ia escolhendo certos homens bondosos e fiéis para colocarem em forma 
escrita a Sua divina mensagem para a Humanidade. O Espírito Santo inspirava estes homens, 
indicando-lhes aquilo que deviam escrever. Num período de 1.600 anos, foram usados por Deus uns 
quarenta homens para comporem as Suas mensagens em sessenta e seis livros, a que chamamos em 
conjunto, as Sagradas Escrituras ou Bíblia Sagrada. Estes livros concordam entre si e complementam-
se perfeitamente, desenvolvendo o mesmo tema com tanta unanimidade que reconhecemos o seu 
Autor comum – o próprio Deus. 

Para Fazer 
 

15 Os homens que compuseram a Bíblia (Escolha duas respostas) 
 a) foram bons e fiéis. 
 b) foram pagos por um rei pelos seus serviços. 
 c) foram inspirados pelo Espírito Santo. 
 d) cometeram muitos erros. 
 
     Quando os 66 livros sagrados foram reunidos num só volume por inspiração do Espírito Santo, o 
livro resultante recebeu o nome de Bíblia Sagrada, que significa livro de Deus. Os primeiros 39 
livros, escritos antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo, são chamados em conjunto, “Antigo 
Testamento”. A parte restante da Bíblia chama-se “Novo Testamento”. Estes 27 livros foram 
compostos depois do advento de Jesus, para estabelecer a nova aliança entre Deus e os homens. O 
Novo Testamento, portanto, fala das características e bênçãos desta nova aliança. 
 

Para Fazer 
 

16 A Bíblia é composta de duas metades, chamadas respectivamente... 
 a) o Antigo Testamento e o Apocalipse. 
 b) o Antigo Testamento e o Novo Testamento. 
 c) a Lei e os Profetas. 
 
17 Quantos livros há no volume chamado a Bíblia Sagrada? 

a) 39 livros no Antigo Testamento. 
b) 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. 

 
     O Antigo Testamento foi composto inicialmente em hebraico e o Novo Testamento em grego. 
Deus deu o Seu Livro para toda a humanidade ler e por isso Ele deseja que os Seus filhos o traduzam 
para todas as línguas em que ainda não existe. Actualmente, há porções bíblicas em mais de 1.300 
línguas, mas muitas línguas ainda não têm nenhum trecho bíblico ao seu alcance. 
 

Para Fazer 
 

18 A Bíblia foi composta originalmente em... 
 a) hebraico e latim. 
 b) espanhol e grego. 
 c) francês e inglês. 
 d) hebraico e grego. 
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19 A Bíblia é... 
 a) um livro para toda a Humanidade. 
 b) um livro só para os mais bem-educados. 
 c) um livro só para pastores. 
 
     Em algumas línguas existem já diversas traduções bíblicas. Algumas destas versões foram 
elaboradas por protestantes, ou evangélicos, e outras por católicos, mas dizem essencialmente a 
mesma coisa. 
     As citações dadas nestas lições vêm da tradução de João Ferreira de Almeida (edição revista e 
actualizada no Brasil). 

Para Fazer 
 

20 As citações bíblicas neste livro são tiradas da seguinte versão: 
 a) a Bíblia na Linguagem de Hoje. 
 b) O Novo Testamento Vivo 
 c) A Tradução de Ferreira de Almeida, revista e actualizada no Brasil. 
 
REFERÊNCIAS BÍBLICAS 
     Cada livro da Bíblia está dividido em capítulos numerados. Os capítulos, por sua vez, subdividem-
se em pequenos parágrafos, chamados versículos. Estes versículos são enumerados para facilitar a 
localização de citações exactas na Bíblia. Se quiser lembrar-se onde se encontra determinado trecho 
bíblico, deve escrever primeiro o nome do livro e depois o número do capítulo, logo seguido por dois 
pontos e o número do versículo. Assim “João 3:16, 17 e 20” refere-se ao versículo 16, 17 e 20 do 
capítulo 3 do livro de João.  
     Para se referir a dois versículos, ou a vários versículos não consecutivos, coloca-se uma vírgula 
entre os números. “João 3:16, 17 e 20” significa os versículos 16, 17 e 20 do capítulo 3 de João. Isto 
constitui uma referência bíblica. 
     Um hífen entre dois versículos indica inclusão de todos os versículos entre os dois números dados. 
“João 3:16-22” refere-se, pois, aos versículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 do capítulo 3 do livro de 
João. 
     Referindo-se a versículos em diversos capítulos, usa-se o ponto-e-vírgula para separar as 
referências. “João 3:16; 6:24” significa o versículo 16 do capítulo 3 e o versículo 24 do capítulo 6, 
ambos do livro de João. 
 
COMO OUVIR A VOZ DE DEUS 
     Antes de sintonizar determinada estação de rádio, precisa de regular cuidadosamente os botões do 
seu rádio. Como é que faz para sintonizar a voz de Deus? Apresentamos algumas sugestões em 
seguida: 
 

• Ler a Bíblia diariamente. 
 
• Meditar na Palavra de Deus, pensando muito naquilo que lê. 
 
• Reler e decorar versículos ou trechos bíblicos que achar mais importantes ou interessantes. 

 
“Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para nos ensinar, para nos repreender, para nos 
corrigir, para nos instruir no caminho da justiça; para que todo aquele que pertence a Deus seja recto e 
perfeitamente habilitado a executar o que é bom” (2 Timóteo 3:16-17*). 
 
     Se está a iniciar agora a sua leitura da Bíblia, comece pelo Novo Testamento. Deus falar-lhe-á 
claramente através da vida de Jesus e das doutrinas pregadas por Ele. Aprenderá mais sobre a nova 
aliança estabelecida pelo Senhor em nosso favor e depois pode estudar mais inteligentemente o 
Antigo Testamento. 
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“Anteriormente Deus falou aos nossos antepassados muitas vezes e de muitas maneiras por intermédio 
dos profetas. Agora, nos tempos em que vivemos, falou-nos através do seu Filho, a quem deu todas as 
coisas e por meio de quem criou tudo o que existe” (Hebreus 1:1-2*). 

 
� Assistir fielmente aos cultos da igreja, com a expectativa de receber a mensagem de Deus. 
 
� Orar todos os dias, pedindo que Deus fale à sua alma. Ao orar, pode facilitar a sua 

concentração na pessoa de Jesus, fechando os olhos para apagar os estímulos visuais em seu 
redor. Não passe o tempo todo a falar com Deus; espere também em silêncio para que Ele 
possa falar ao seu coração. 

 
� Cantar hinos, corinhos e cânticos espirituais, pensando bem nas palavras que está a 

pronunciar. 
 
� Acostumar-se a procurar e a perceber a bondade, poder e amor de Deus por toda a parte no 

seu ambiente físico. 
 
� Ler livros evangélicos e ouvir cassetes ou programas inspiracionais, quando possível.  
 
� Conversar com outros crentes acerca de Deus e da Sua Palavra. 
 
� Fazer aquilo que Deus lhe disser. Lembre-se de que, se quiser que Ele lhe mostre o caminho, 

deve ter a disposição de segui-Lo. 
 
� Completar fielmente as lições deste livro e outros estudos bíblicos, pedindo que Deus lhe fale 

através deles. 
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LIÇÃO 4 
Quer Crescer? 

 
Nesta Lição Estudará... 
Alimente a sua alma diariamente. 
Descanse no Senhor. 
Evite as doenças: Mantenha a limpeza. 
Evite as doenças: Não ingira veneno. 
Exercício Espiritual. 
 
     Agora precisa crescer espiritualmente. Como é que vai conseguir este crescimento? Da mesma 
maneira que as crianças crescem fisicamente: 

• Alimentar-se bem. 
• Descansar o suficiente. 
• Evitar as doenças. 
• Fazer exercício. 

 
     O Senhor deu-lhe uma nova vida, e agora deve fazer a sua parte para desenvolver esta vida. 
Alimente a sua alma, descanse nas promessas de Deus, faça o possível para evitar as influências 
maléficas e pratique os exercícios espirituais encontrados na Palavra de Deus. Ao fazer isto, crescerá 
espiritualmente e desfrutará sempre daquela “vida em abundância” que Deus reserva para os Seus 
filhos. 

Para Fazer 
 

1 Para crescer espiritualmente deve... (Escolha quatro respostas) 
 a) manter limpa a sua alma. 
 b) fazer exercício espiritual. 
 c) ouvir as novelas na rádio. 
 d) descansar no Senhor. 
 e) alimentar a sua alma. 
 f) evitar o trabalho pesado. 
 g) fazer penitência. 
 
ALIMENTE A SUA ALMA DIARIAMENTE 
     A conversa com Deus alimenta a sua alma, Deus fala consigo através da Sua divina Palavra e você 
fala com Ele em oração. 
 
“Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra 
que sai da boca de Deus” (Mateus 4:4). 
 
“Desejai afectuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que, 
por ele, vades crescendo” (1 Pedro 2:2). 
 
     A Palavra de Deus, a Bíblia é o leite espiritual que devemos beber com frequência. Acha que a 
Bíblia é um livro difícil de compreender? Antes de fazer a sua leitura bíblica diária, peça ao Senhor 
que esclareça tudo ao seu pensamento. Não hesite em fazer perguntas ao seu pastor e a outros crentes 
mais maduros. 
     Aproveite todas as oportunidades para adquirir mais ensino bíblico na Escola Dominical, nos 
cultos da igreja e por meio de estudos como este que está a fazer agora. Também pode alimentar a sua 
alma com literatura evangélica. 
     Quer crescer rapidamente no Senhor? Alimente-se bem! Deve ler pelo menos um capítulo por dia 
do Novo Testamento. Esta parte da Bíblia ensina-nos sobre o nosso Senhor Jesus Cristo e como nós 
devemos viver como crentes neste mundo. É bom memorizar versículos bíblicos de que gosta muito 
ou que lhe são de ajuda especial. Assim ganhará mais apetite pela Palavra de Deus. 
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“Oh! quão doces são as tuas palavras ao meu paladar! mais doces que o mel à minha boca... Oh! quanto 
amo a tua lei! é a minha meditação em todo o dia” (Salmos 119:103, 97). 
 

Para Fazer 
 

2 Para crescer espiritualmente deve alimentar a sua alma de... (Escolha duas respostas) 
 a) debates sobre a religião. 
 b) leitura bíblica e oração. 
 c) frango com arroz. 
 d) leitura de literatura evangélica. 
 
3 Não quer assinar a seguinte promessa? 
      Senhor, eu prometo, com a Tua ajuda, ler uma parte da Tua Palavra todos os dias da minha  

vida. Se não puder ler, citarei de memória versículos bíblicos ou pedirei que alguém me leia a  
Bíblia. Alimentarei sempre a minha alma da Tua Palavra. 

 
 (Nome) _____________________________________   (Data) ______________________ 
 
DESCANSE NO SENHOR 
     Sente-se débil demais para realizar aquilo que Deus quer? Evidentemente não consegue entrada no 
céu pelos seus próprios méritos ou tentativas. Está a caminho do céu por ser filho de Deus; é o seu Pai 
celestial que o está a guiar e a mostrar o caminho. Ele cuidará de si. Deixe que a sua fé descanse 
plenamente nas promessas deste Deus vivo e poderoso! 
     Já experimentou incerteza nos seus primeiros passos com o Senhor? Resvalou ou caiu, chegando 
depois a pensar que não vale a pena tentar andar? Anime-se com a lembrança de que o seu Pai, que 
lhe deu esta nova vida, está a segurar a sua mão e há-de mantê-lo de pé. Portanto, descanse na Sua 
presença. Entregue-se totalmente a Deus diariamente em oração, confessando a sua fraqueza e 
pedindo-Lhe a força necessária para vencer todas as tentações. 
  
“Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias: correrão, e 
não se cansarão; caminharão, e não se fatigarão” (Isaías 40:31). 
 
     Sente-se perturbado pelos problemas da vida? Tem medo? Sente-se desanimado por causa do 
excesso de trabalho? Deve descansar nos braços do Senhor para que tais preocupações, temores e 
desalento não atrofiem o seu crescimento espiritual. 
     Sabe como obter este descanso? Utilize a sua fé, acredite no que Deus prometeu, e olhe sempre 
para Ele em vez de para os seus problemas. Nisto consiste a fé. 
 
“Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei” (Mateus 11:28). 

 
“Não andeis, pois, inquietos, dizendo: Que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos 
vestiremos? (Porque, todas estas coisas os gentios procuram.) Decerto 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” (Mateus 6:31-33). 
 
     Reserve uma parte de cada dia para a oração e a leitura bíblica, as quais ajudá-lo-ão a encontrar, 
em Deus, o repouso que tanto deseja. Ao orar, deixe todos os seus problemas nas mãos de Deus, 
sabendo que Ele saberá fazer o melhor. 

Para Fazer 
 
4 Reflicta sobre Isaías 40:31. 
 
5 Leia três vezes Mateus 11:25, 28 e Mateus 6:31-33. 
 
6 Peça a Deus que o ajude a descansar nos Seus braços, sem se preocupar com nada. 
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EVITE AS DOENÇAS: MANTENHA A LIMPEZA 
     Tal como as mães que tentam manter os seus filhos bem limpos e longe dos perigos da doença, o 
nosso Pai celestial quer manter-nos afastados das coisas que podem sujar as nossas almas e causar 
doenças espirituais. Quando Ele o salvou, lavou todos os seus pecados e deu-lhe um coração bem 
limpo. É importante mantermos os nossos corações limpos diante do Senhor, se queremos permanecer 
espiritualmente sadios. 
     Deixe que o Senhor o acompanhe sempre e que seja o seu guia. Afaste-se da lama e da sujidade 
das diversões indecentes e da vida imoral. Não vá onde percebe que o Senhor não iria. Mantenha-se 
limpo nos seus pensamentos, palavras e acções. 
 

Para Fazer 
 

7 Os crentes preferem abster-se de diversões indecentes e práticas imorais porque...  
 (Escolha duas respostas) 
 a) Deus não quer que eles se divirtam. 
 b) Querem manter as suas almas limpas para ficarem bem sadios espiritualmente 
 c) Deus quer que fiquem isentos de conversas, pensamentos e acções erradas. 
 
“Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus” (Mateus 5:8). 
 
     Se deixar a sua mente demorar-se em pensamentos indecentes, a sua alma ficará contaminada e a 
sua vontade enfraquecida; cairá com facilidade no pecado. 
     Mas como controlar os seus pensamentos? Enchendo a sua mente de bons pensamentos! Leia a 
Bíblia, pensando bem no que está a ler. Peça a Deus que afaste de si os maus pensamentos. Pode orar: 
“Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal”. Mas a sua responsabilidade não termina aí. 
Se não quiser pecar, não deve brincar com a tentação. 
     Se quiser manter limpos os seus pensamentos, não leia livros sujos; não veja fotografias 
indecentes, nem dê ouvidos a casos escabrosos. 
 
“Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, 
Rocha minha e Libertador meu!” (Salmos 19:14). 

 
Para Fazer 

 
8 Uma pessoa pode controlar os seus pensamentos? 
 a) Sim, com a ajuda de Deus. 
 b) Não, sempre pensará em tudo o que vier à sua mente. 
 c) Claro, todos podem controlar os seus pensamentos. 
 
9 Já teve que lutar contra os maus pensamentos?        
 
10 Decore o Salmo 19:14, fazendo deste versículo a sua oração pessoal. É boa ideia repeti-la 
  diariamente, quando estiver a orar. 
 
     É mais fácil entregar-se totalmente a Deus do que servi-Lo parcialmente. Não brinque com o 
pecado. Afaste da sua vida qualquer impedimento à sua saúde espiritual. 
 
“Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de 
Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado... Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e 
justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça” (1 João 1:7, 9). 
 
     O sangue de Jesus Cristo limpa-nos dos actos e pensamentos maus. 
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EVITE AS DOENÇAS: NÃO INGIRA VENENO 
     Certas atitudes e sentimentos constituem veneno para o nosso corpo e alma. O ódio, a 
preocupação, a inveja, a ira, as suspeitas, o medo, o ressentimento e a impaciência podem causar 
indigestão, úlceras, problemas cardíacos e outras doenças. Estes sentimentos estrangulam a nossa vida 
espiritual e criam problemas de toda a espécie. Outros venenos são: o orgulho, o egoísmo, a 
incredulidade e a teimosia. Estes tiram a alegria do crente e deixam a alma fraca, doentia e 
descontente. Peça a Deus todas as manhãs que o livre de ingerir qualquer destes venenos durante o 
dia. 
     Se se sentir fraco ou doente de espírito, lembre-se de que Jesus é o Sumo Médico. Apresente-Lhe o 
seu pedido em oração e Ele dar-lhe-á saúde espiritual, física e mental. 
 

Para Fazer 
 

11 O ódio, o ressentimento e a excessiva preocupação... (Escolha duas respostas) 
 a) podem causar doenças. 
 b) não podem ser tirados do nosso coração. 
 c) constituem veneno para o corpo e a alma. 
 d) são bons para a saúde. 
 
EXERCÍCIO ESPIRITUAL 
     O corpo fortalece-se por meio do exercício físico e a alma fortalece-se mediante o trabalho 
espiritual na vinha do Senhor. Desde o primeiro dia da sua nova vida, há muitas coisas que pode fazer 
para mostrar a sua gratidão ao Senhor pela Sua grande salvação. À medida que vai crescendo 
espiritualmente, aprendendo mais da Palavra do Senhor, Ele dar-lhe-á mais oportunidades e 
responsabilidades na Sua obra. 
     Alguns destes exercícios espirituais são: falar com os outros acerca de Jesus, orar em favor deles, e 
convidá-los a visitar a sua igreja. Ao assumir a sua parte de trabalho da sua congregação e ao lutar 
contra o pecado, ficará cada vez mais forte no espírito. 
 

Para Fazer 
 

12 Alguns exercícios espirituais são: (Escolha duas respostas) 
 a) falar aos outros de Jesus 
 b) debater com aqueles que desdenham do evangelho. 
 c) convidar os seus conhecidos para os cultos da igreja. 
 d) correr 100 metros. 
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LIÇÃO 5 
NOVA VIDA: NOVAS ACTIVIDADES 

 
Nesta Lição Estudará... 
Como costuma passar o seu tempo? 
Mudança de interesses 
Os seus novos interesses 
Frequência aos cultos 
Leitura bíblica 
A oração: quando orar 
A oração: como orar 
Testemunhar de Jesus 
Cantar ao Senhor 
A pregação do Evangelho 
A contribuição de dinheiro 
Ajudar da Maneira que Puder 
Participar da organização da igreja 
Excesso de actividades? 
 
COMO COSTUMA PASSAR O SEU TEMPO? 
     Cada um de nós é obrigado a dedicar determinado número de horas de cada dia às actividades 
rotineiras: trabalhar, dormir, fazer as refeições, etc. Mas o que costuma fazer com as restantes horas 
do dia? As actividades de lazer de um indivíduo são determinadas pelos seus interesses pessoais e os 
da sua família. Há pessoas que trabalham o tempo todo e outras que se divertem a toda a hora. 
Algumas vão à igreja, e participam no seu trabalho, ao passo que outras “não têm tempo para isso”. 
     Sem dúvida, não tem tempo suficiente para fazer tudo o que deseja fazer, mas provavelmente 
encontra as horas necessárias para as actividades que mais lhe interessam. 
 

Para Fazer 
 

1 As actividades das suas horas de lazer são geralmente determinadas por... 
 a) os seus interesses principais. 
 b) aquilo que os outros dizem. 
 c) a hereditariedade. 
              
MUDANÇA DE INTERESSES 
     Já não se interessa pelos brinquedos e jogos infantis que adorava em criança. Agora dedica-se a 
coisas de adulto. Quando os interesses de uma pessoa mudam, as suas actividades reflectem esta 
mudança. 
     Os seus amigos antigos podem surpreender-se com o facto de já não estar interessado em “divertir-
se” com eles em actividades prejudiciais à sua saúde física e espiritual. Não conseguem entender que 
já iniciou uma nova vida de profundo contentamento, cheia de actividades que valem a pena e que lhe 
trazem imensa satisfação. 
     Deve voltar atrás para as actividades que não satisfazem? Pergunte isso a alguém que costumava 
alimentar-se de restos de lixo, mas que depois foi convidado a almoçar diariamente em casa de um 
amigo rico! 

Para Fazer 
 

2 Os seus interesses pessoais têm-se modificado depois de se entregar a Jesus Cristo como seu  
  
 Salvador?            
 
3 As suas actividades também têm sofrido mudanças?       
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OS SEUS NOVOS INTERESSES 
     Como filho de Deus tem novos interesses. Estes interesses conduzi-lo-ão para certas actividades 
em grupo e certas responsabilidades pessoais. Continuará a desempenhar as actividades rotineiras de 
sempre – trabalhar, comer, dormir e cuidar dos afazeres em casa – mas a sua vida verdadeira girará 
em torno dos seus interesses. 
     Antes de mais nada, é óbvio que gostamos de estar perto das pessoas que amamos e queremos 
fazer aquilo que possa agradar a estas pessoas. Se ama realmente Deus, vai querer passar muitas horas 
na Sua companhia, bem como agradar-Lhe em tudo. 
 

Para Fazer 
 

4 O interesse principal de um filho de Deus deve ser... 
 a) tentar ganhar muito dinheiro. 
 b) divertir-se. 
 c) passar muito tempo com o Pai celestial e agradar-Lhe em tudo. 
 
     Sentimos um interesse vivo no Reino que o nosso Pai está a estabelecer na Terra. Ele reserva uma 
responsabilidade ou tarefa para cada um de nós. Juntos estamos a preparar o caminho para Jesus 
Cristo que vem reinar sobre todas as nações em justiça e paz. 
 

Para Fazer 
 

5 Que reacção sente ao saber que Deus está a contar consigo para apressar a vinda de Jesus? 
 a) contente por receber esta honra e privilégio. 
 b) triste por ter que fazer algo para o reino de Deus 
 
6 Se marcou o item a) da pergunta 5, dê graças a Deus pelo privilégio de ter uma parte no Seu  

reino e obra. No entanto, se marcou b), deve orar a Deus para transformar a sua atitude  
pessoal. 
 

     Os seus novos interesses no Reino de Deus, vão mantê-lo ocupado e contente. Apresentamos a 
seguir algumas destas actividades que proporcionarão à sua vida novos incentivos e novo significado. 
 
FREQUÊNCIA AOS CULTOS 
     A família de Deus mantém congregações, nas quais os crentes de cada bairro ou área se reúnem 
regularmente para adorar Deus, prestar auxílio mútuo e desempenhar o trabalho que Deus lhes 
proporciona. 
     Estas reuniões, ou cultos, podem realizar-se em casas particulares ou salões públicos dedicados a 
Deus para este fim. Vai querer assistir regularmente a estes cultos, levando consigo os seus amigos, 
para ouvirem a pregação do Evangelho. Lá, vai desfrutar da comunhão com os seus irmãos em Cristo 
e a real presença do Senhor no meio do Seu povo. 
     Logo depois vai querer tornar-se membro de alguma congregação que esteja a servir Deus e a 
pregar o Evangelho. Faça parte activa dos seus programas, desfrutando das suas vantagens e bênçãos. 
Isto fará com que seja um membro frutífero e fiel. 

 
Para Fazer 

 
7 Se quiser trabalhar eficazmente na vinha do Senhor, desfrutando das bênçãos da comunhão 

cristã, deve... 
 a) manter-se longe das igrejas organizadas. 
 b) frequentar uma igreja, mas sem se tornar membro dela. 
 c) tornar-se membro de uma boa congregação e fazer parte activa do seu programa. 
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     Como seria se algum dia o pastor, ou outro crente, o ofendesse sem querer? Quando um filho 
ofende outro numa família, este não abandona a casa paterna. Mas quando acontece tal numa 
congregação, alguns crentes queixam-se: “Ele ofendeu-me! Não volto mais à igreja. Vou adorar o 
Senhor sozinho aqui em casa.” Cuidado! Uma das técnicas preferidas do diabo é tentar afastar o 
crente dos seus irmãos na fé, enfraquecendo-o e causando uma separação entre ele e Cristo. 
     Lembre-se de que o Pai espera que os Seus filhos se reúnam com Ele na Sua casa. O prédio pode 
ser muito humilde, talvez não concorde totalmente com o procedimento ou método utilizado; precisa, 
contudo, congregar-se com os seus irmãos em Cristo em redor da mesa do Pai, para receber o sustento 
espiritual de que a sua alma tanto precisa. 
 
“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” (Hebreus 10:25). 
 

Para Fazer 
 

8 Se o pastor disser alguma coisa que o ofenda deve... 
 a) deixar de frequentar a igreja. 
 b) tentar fazer com que se nomeie outro pastor. 
 c) perdoar-lhe e continuar a assistir aos cultos na igreja. 
 
9 Reflicta sobre Hebreus 10:25. 
 
LEITURA BÍBLICA 
     Já mencionámos a importância da leitura diária da Bíblia. Poderia, talvez, convocar os outros 
membros da sua família para participarem num período diário de oração e leitura bíblica? Tal prática é 
chamada “culto doméstico” e será de grande bênção para a sua família. A Palavra de Deus servirá a 
todos de guia, sustentando-os no dia-a-dia. Durante o culto doméstico, todos os crentes na família 
podem interceder diante de Deus em favor das suas necessidades pessoais e dos outros familiares. 
 

Para Fazer 
 

10 O termo “culto doméstico” significa... 
 a) um culto na igreja frequentado só por famílias. 
 b) uma ocasião em que os membros da família se reúnem em casa para leitura bíblica e  
                 oração. 
 
A ORAÇÃO: QUANDO ORAR 
A oração constitui uma das actividades mais importantes do crente. Quando ora e Deus responde, há 
uma colaboração entre si e Ele. Não deixe de orar muito! 
 

• Ao acordar, de manhã cedo, comece o seu dia em comunhão com Deus em oração; receberá 
energia física, moral e espiritual para enfrentar os problemas de cada dia. 

• Dê graças a Deus pela comida na hora das refeições. 
• Faça o culto doméstico de manhã ou à noite. 
• Aproveite plenamente os intervalos de oração nos cultos e antes do início de cada culto. Deus 

diz: “A minha casa será chamada casa de oração”. 
• Dirija a sua oração a Deus em qualquer momento, agradecendo as bênçãos recebidas e 

pedindo a Sua orientação. Nem precisa articular palavras audíveis para assim orar ao Pai; Ele 
compreende perfeitamente os seus pensamentos. 

• Antes de se deitar, à noite, agradeça a Deus os Seus cuidados durante o dia. Peça perdão por 
qualquer pecado ou erro que tiver cometido, e entregue-se nas Suas mãos durante a noite. 
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Para Fazer 
 

11 Indique quais destas 6 oportunidades de oração acima enumeradas costuma aproveitar. 
 
A ORAÇÃO: COMO ORAR 
     É capaz de estar a dizer para si: “Mas eu não sei orar!” Não é difícil. Fale com Deus como falaria 
com um amigo íntimo. O Espírito Santo dar-lhe-á ajuda. 
     Pense naquilo que Deus tem feito por si e agradeça-Lhe essas bênçãos. Interceda pelas suas 
necessidades e problemas pessoais, e em favor dos entes queridos. Ore pela salvação dos seus 
parentes e amigos. Ore pelo pastor, pela congregação, por outros irmãos em Cristo, pela obra do 
Senhor em toda a face da Terra. Interceda pelos novos convertidos e os problemas que eles enfrentam. 
Ore pela Pátria. Simplesmente, comece a orar com fervor, e aprenderá a orar! 
     Jesus deu-nos um modelo de oração, que é útil decorar para usar nas orações particulares; 
chamamos a este modelo de “Oração Dominical”: 

 
“... Pai-nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome; venha o teu reino, seja feita a tua 
vontade, assim na terra como no céu; o pão-nosso de cada dia nos dá hoje; e perdoa-nos as nossas 
dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores; e não nos induzas à tentação; mas livra-
nos do mal; porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Ámem” (Mateus 6:9-13). 

 
Para Fazer 

 
12 Repita e reflicta sobre a Oração Dominical. 
 
TESTEMUNHAR DE JESUS 
     “Testemunhar” significa contar aos outros o que Deus tem feito por si. Pode fazer isto em casa, na 
cidade, na igreja ou por correspondência. Assim como outras pessoas falaram consigo acerca de 
Cristo, você pode conversar com os seus familiares e amigos. Ore para que eles se entreguem ao 
Senhor para evitar a condenação eterna. 
     A Bíblia enfatiza a necessidade de declarar em público a nossa fé em Cristo para que os outros 
saibam que Ele é o nosso Salvador. Cristo disse: “Sereis minhas testemunhas”. Se precisa de mais 
coragem, peça a Deus e Ele dar-lha-á! Milhares de pessoas tinham medo de falar abertamente de 
Jesus, mas venceram o seu temor e encontraram a bênção que proporciona o acto de testemunhar de 
Cristo. O Senhor Jesus disse: 
 
“Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está 
nos céus” (Mateus 10:32). 
 
“... qualquer que... se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do homem se 
envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai, com os santos anjos” (Marcos 8:38). 
 

Para Fazer 
 

13 Deus quer que os Seus filhos... 
 a) guardem silêncio acerca daquilo que Ele faz por eles. 
 b) contem aos outros o que Ele tem feito por eles. 
 
CANTEM AO SENHOR 
     Em casa e na igreja, as canções que puder cantar em louvor a Jesus serão de bênção e animação 
tanto para si como para os seus ouvintes. Não importa que não tenha uma boa voz; o que importa é 
que esteja a louvar Deus de todo o coração. 
 
“... ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, 
cantando ao Senhor com graça em vosso coração” (Colossenses 3:16). 
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Para Fazer 
 

14 Para cantar devidamente, o aspecto mais importante é... 
 a) que tenhamos uma boa voz. 
 b) que cantemos na igreja. 
 c) que cantemos de todo o coração em louvor a Deus. 
 
A PREGAÇÃO DO EVANGELHO 
     Esta é uma das funções mais importantes da igreja. Alguns membros são chamados por Deus para 
dedicar-se ao ministério do evangelho em tempo integral, na qualidade de pastores, evangelistas e 
missionários. 
 
A CONTRIBUIÇÃO EM DINHEIRO 
     Uma vez que a pregação do evangelho é obra de toda a família de Deus, o Pai pede que cada um 
dos Seus filhos contribua com a décima parte daquilo que ganha para custear o trabalho do Senhor. 
Chamamos a esta parte o dízimo. O dinheiro destina-se a arrendar o salão para os cultos, construir um 
templo, apoiar o pastor para que possa dedicar o seu tempo integral à obra de Deus e pagar as 
despesas da luz, da água e manutenção da igreja. As nossas ofertas também ajudam a difundir o 
evangelho através dos meios de rádio, literatura evangélica, cursos de correspondência e trabalho 
missionário por todo o mundo. 

Para Fazer 
 

15 O dízimo consiste em dar a Deus...  
 a) a décima parte do que ganha. 
 b) a décima parte dos seus bens imóveis. 
 c) a quarta parte do que ganha. 
 
     Os seus dízimos e ofertas fazem parte da sua adoração a Deus. São uma maneira de Lhe dizer 
“obrigado” por todas as Suas bênçãos. A sua contribuição monetária, torna-o um colaborador com 
Deus na grande empresa de evangelizar o mundo inteiro. 
     Deus proporciona-lhe a energia necessária para trabalhar e ganhar o seu ordenado; por isso, 
entregue-Lhe a décima parte deste seu ordenado. Esta soma possibilita o andamento dos trabalhos da 
igreja, e por isso a contribuição do dízimo é uma maneira de pregar o evangelho. 
     A contribuição traz-lhe três grandes bênçãos: 

• A bênção espiritual. 
• A satisfação. Você mostra-se membro fiel da família de Deus, com a íntima satisfação de 

estar a cumprir a sua parte da responsabilidade familiar. 
• A prosperidade. Não pode dar mais do que Deus! Ele abençoa com prosperidade aqueles que 

entregam o dízimo e as ofertas. Milhares de crentes podem testemunhar este facto na base da 
sua experiência pessoal. 

 
“Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei 
prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre 
vós bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança” (Malaquias 3:10). 
 
“... Deus ama ao que dá com alegria” (2 Coríntios 9:7). 
 

Para Fazer 
 

16 Deus prometeu dar prosperidade material àqueles que... 
 a) economizam todo o dinheiro que podem. 
 b) pagam os dízimos. 
 
17 Decore Malaquias 3:10. 
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AJUDAR DA MANEIRA QUE PUDER 
     Qualquer trabalho que puder realizar por amor a Deus ajudá-lo-á a crescer espiritualmente, mesmo 
varrer a igreja ou abrir as portas da sua casa para um culto de oração ou uma Escola Dominical. 
Pergunte ao seu pastor se não há alguma coisa deste tipo que possa fazer. 
 

Para Fazer 
 

18 O crente deve... 
 a) colocar-se à disposição do pastor para ajudar na igreja. 
 b) esperar para ver se o pastor vai solicitar a sua ajuda. 
 
PARTICIPAR NA ORGANIZAÇÃO DA IGREJA 
     Dentro de uma congregação há certas organizações ou grupos específicos, de que pode fazer parte. 
Há, por exemplo, a Escola Dominical, da qual pode fazer parte de uma classe e estudar a Bíblia 
sistematicamente. Não perca esta oportunidade! Há também grupos especiais para homens, mulheres, 
jovens e crianças; nas reuniões destes grupos há adoração ao Senhor e muitos projectos especiais 
destinados aos interesses de cada faixa etária. Vai gostar de fazer parte de um destes grupos e será 
muito bem recebido pelos outros membros. Tais grupos desempenham um ministério especial para 
muitas pessoas necessitadas. Uma pessoa sozinha pode não fazer grande coisa, mas Deus opera 
através dos esforços dos Seus filhos unidos na divulgação do Seu Evangelho por todo o mundo. 
 

Para Fazer 
 

19 Pertence a algum grupo especial dentro da sua congregação?      
 
 Se não, gostaria de se integrar em algum destes grupos?       
 
 Qual deles?            
 
EXCESSO DE ACTIVIDADES? 
     Não se preocupe se não puder dedicar tantas horas como outras pessoas a certas actividades 
evangélicas. O Senhor entende perfeitamente, e ajudá-lo-á a fazer o possível. 
     Vai gostar das actividades da sua nova vida. Será gratificante saber que está a ajudar outros a 
escaparem do castigo eterno e a encontrarem a vida eterna. Tudo o que fizer por amor a Jesus nesta 
vida, Ele recompensará na vida vindoura. 
 
 
Faça agora o exame do aluno das lições 1-5 (página 56). 
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LIÇÃO 6 
Novos Padrões de Conduta 

 
Nesta Lição Estudará... 
Quem estabelece os padrões? 
Onde se encontram os padrões? 
Como satisfazer a expectativa divina? 
A medida do sucesso 
 
     Num lar, são os pais que estabelecem os padrões de conduta para os seus filhos. O pai faz com que 
os filhos saibam o que devem ou não devem fazer. Se eles desobedecem, corrige-os e se recusam 
obedecer, ele é obrigado, às vezes, a castigá-los. Embora membros da família, estes filhos sofrem os 
problemas resultantes da sua desobediência. 
     O nosso Pai celestial estabelece o padrão para a conduta dos Seus filhos, avisando-os daquilo que 
devem ou não devem fazer. Por vezes, também é obrigado a castigar os filhos para lhes ensinar 
melhor, o caminho certo da bondade e da obediência. 
 

Para Fazer 
 

1 Quem estabelece os padrões de conduta num lar? 
 a) as crianças 
 b) os vizinhos 
 c) os pais 
 
2 Quem tem o direito de avisar os crentes de como nos devemos comportar? 
 a) o nosso Pai celestial 
 b) a cultura em que vivemos 
 c) nós mesmos 
 
     É na Bíblia que Deus define o Seu padrão, para a vida cristã. Encontrará elementos deste divino 
padrão através de toda a Bíblia, sobretudo no Novo Testamento. 
     Para que não houvesse dúvidas acerca da vontade do Pai para a conduta dos Seus filhos, Deus 
enviou o Seu Filho Jesus à terra. Jesus Cristo levou uma vida perfeita à vista de todo o mundo e 
ensinou-nos como viver, revelando-se como o nosso modelo na fé e na conduta. 
     Jesus descreveu os padrões para a vida cristã no Seu grande “Sermão do Monte”, que se encontra 
nos capítulos 5, 6, e 7 do Evangelho segundo Mateus. 
 

Para Fazer 
 

3 Quem nos dá o perfeito modelo da vida cristã? 
 a) o pastor 
 b) Jesus Cristo 
 c) outros crentes 
 
4 O “Sermão do Monte” encontra-se nos capítulos... 
 a) 5, 6, e 7 de Mateus 
 b) 5, 6 e 7 de Marcos 
 c) 5, 6 e 7 de João 
 
5 No “Sermão do Monte” Jesus... 
 a) falou da fé que remove montanhas. 
 b) descreveu as montanhas em redor de Jerusalém. 
 c) ensinou os padrões de conduta cristã.    



 30 

     Em primeiro lugar, Jesus falou das bênçãos especiais que Deus dá aos humildes, aos que são puros 
de coração e amam a paz – àqueles que dão sempre a primazia a Deus e estão dispostos a sofrer por 
amor a Ele. 
     Jesus ensinou-nos a amar os nossos inimigos e a orar por eles, a pedir perdão àqueles que temos 
ofendido e a praticar o bem com àqueles que nos maltratam. As instruções dadas por Jesus para as 
relações humanas não têm paralelo neste mundo. 
 

Para Fazer 
 

6 Leia o capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus. 
 
7 Como parte do seu padrão de conduta, Jesus ensina-nos a... (Escolha duas respostas) 
 a) ser humildes. 
 b) dar primazia a Deus, fazendo aquilo que Ele quer. 
 c) fazer tudo para a nossa própria satisfação. 
 
8 Em Mateus 5:13-14, Jesus ensina-nos que os filhos de Deus... (Escolha duas respostas) 
 a) são como o sal para a humanidade. 
 b) nunca se enganam. 
 c) são como luz para o mundo inteiro. 
 d) são como lindas flores. 
 
9 Em Mateus 5:21-30 Jesus advertiu contra... (Escolha duas respostas) 
 a) o jogo. 
 b) o ódio e a vingança. 
 c) o adultério e os pensamentos imorais. 
 d) o dízimo. 
 
10 Em Mateus 5:43-48, Cristo ordena-nos que... 
 a) amemos somente aqueles que nos amam. 
 b) amemos os nossos inimigos. 
 
     Jesus deu-nos um princípio fundamental para as nossas relações com as outras pessoas; é 
geralmente chamado “a Regra de Ouro”. 
 
“Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho também vós...” (Mateus 7:12). 
 
     Não devemos, portanto, ser orgulhosos, egoístas, disputadores, nem acusadores dos outros. Não 
devemos admitir namoros ilícitos ou paixões indignas, nem nos nossos pensamentos. 
     O nosso interesse principal deve ser agradar a Deus e fazer o que Ele deseja. É impossível 
servirmos plenamente Deus, se o nosso objectivo na vida é enriquecermos; mas se procurarmos 
primeiro o reino de Deus, Ele supre todas as nossas necessidades. E mais, por tudo o que fizermos por 
amor a Ele aqui na terra, receberemos o galardão eterno no céu. 

 
Para Fazer 

11 Leia Mateus 6. 
 
12 O princípio fundamental chamado “Regra de Ouro” manda que... 
 a) usemos o ouro para fins úteis. 
 b) tratemos os outros como eles nos tratam. 
 c) tratemos os outros da maneira que gostaríamos que eles nos tratassem. 
 
13 Em Mateus 6:19-21, Jesus disse que os crentes deviam acumular riquezas... 
 a) no céu. 
 b) na terra. 



 31 

COMO SATISFAZER A EXPECTATIVA DIVINA 
     Jesus sabia que ninguém seria capaz de seguir os mandamentos dados por Ele sem a ajuda de 
Deus. Por isso ensinou os Seus discípulos, a orar ao Pai celestial, pedindo que Ele os guiasse e 
ajudasse. Em Mateus 6:9-13, Jesus ensinou-lhes uma oração modelo, normalmente conhecida como 
“Oração Dominical”. Repetimos esta oração com frequência ao conversarmos com Deus. 
     Antes de mais nada, o nosso Pai celestial enviou o Seu Espírito Santo para habitar em nossos 
corações. Vamos estudar mais sobre este assunto no próximo capítulo deste livro. Não se preocupe, se 
não puder satisfazer de forma exemplar todos os aspectos do Sermão do Monte, pois Deus irá ajudá-lo 
se quiser servi-Lo com sinceridade. 

Para Fazer 
 

14 Cristo deu uma oração-modelo que nos ensina a... 
 a) rezar aos santos. 
 b) dirigir preces aos nossos antepassados. 
 c) orar directamente a Deus. 
 
15 A oração dominical é... 
 a) uma oração feita por Cristo na cruz do Calvário. 
 b) uma oração-modelo encontrada no “Sermão do “Monte” 
 c) uma oração proferida por Jesus no Getsêmani. 
 
16 Leia Mateus 7. 
 
A MEDIDA DO SUCESSO 
     Jesus faz-nos saber que as instruções dadas por Ele constituem o padrão para uma vida bem 
sucedida. A nossa vida é como um edifício. Os nossos pensamentos, palavras e acções são o tijolo 
bem alinhado, em cima dos alicerces do ensinamento de Cristo, construindo assim, um carácter capaz 
de aguentar as tempestades da vida. 
     Aquele que faz como quer, vivendo ao sabor do vento, sem seguir os padrões estabelecidos por 
Jesus, será um fracasso; a vida dele é igual a uma casa construída na areia sem alicerces. Tal pessoa 
não poderá aguentar o temporal da vida. 
     Se quiser realmente ser um crente bem sucedido, edifique a sua vida sobre os ensinamentos de 
Cristo e siga os padrões estabelecidos por Ele. O Espírito Santo ajudá-lo-á. 
 

Para Fazer 
 

17 O crente que obedece aos ensinamentos de Cristo, fazendo deles o alicerce da sua vida cristã,  
 é igual a... 
 a) um homem que construiu a sua casa numa rocha. 
 b) um homem que construiu a sua casa sobre a areia 
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LIÇÃO 7 
Tem Um Auxiliador 

 
Nesta Lição Estudará... 
O Espírito Santo é o seu Auxiliador. 
O fruto do Espírito Santo 
Andar no Espírito 
O poder do Espírito Santo na Sua vida 
Os dons do Espírito Santo 
 
O ESPÍRITO SANTO É O SEU AUXILIADOR 
     Nesta altura é capaz de estar a pensar: “Isto é muito complicado para mim. Não sei se consigo 
viver uma vida cristã bem sucedida ou não. Há tantas coisas para fazer que nem consigo lembrar-me 
de tudo e muito menos fazê-lo!” 
     Não desanime! Não é tão complexo como parece, pois o Espírito Santo vai ser o seu Auxiliador. A 
vida cristã não consiste numa série de regulamentos, e não depende dos seus próprios esforços. A vida 
cristã está baseada na sua aceitação daquilo que Deus já fez em seu favor e na sua disposição de 
deixar o Espírito Santo habitar em si e fazer da sua vida o que Ele quiser. 
 

Para Fazer 
 

1 Quem é o Auxiliador que Deus mandou para ficar sempre consigo? 
 a) um padre. 
 b) um pastor. 
 c) o Espírito Santo. 
 
2 A vida cristã é... 

a) uma série de regulamentos a que deve obedecer. 
b) o resultado dos seus constantes esforços no sentido de ser bom. 
c) uma tentativa de imitar Jesus Cristo. 
d) o resultado da habitação e actuação do Espírito Santo na sua vida. 

 
     O Espírito Santo pode estar em toda a parte ao mesmo tempo. Quando Jesus Cristo andava na 
Terra, só podia estar num determinado lugar num dado momento. Ao voltar para o céu, Ele enviou o 
Espírito Santo para ficar sempre com todos os crentes, habitando nas nossas almas, guiando-nos e 
ajudando-nos nos nossos problemas. 

Para Fazer 
 

3 O Espírito Santo veio para habitar... 
 a) em todos os crentes ao mesmo tempo. 
 b) em alguns poucos crentes privilegiados. 
 
O FRUTO DO ESPÍRITO SANTO 
     A presença do Espírito Santo na sua vida produz certos resultados, chamados em conjunto “o fruto 
do Espírito”. Ele dá-lhe o desejo de fazer o que é certo, proporcionando-lhe também a energia e a 
coragem para fazê-lo. À medida que for deixando que Ele o guie e ajude, o Espírito Santo irá 
desenvolver em si um carácter e personalidade dignos de um crente. As suas boas atitudes, a maneira 
de falar e agir, etc., são como um fruto delicioso. Os seus amigos e familiares vão gostar da presença 
cristã que emana de si, mas acima de tudo o fruto do Espírito vai agradar ao seu Pai celestial. 
 
“Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, 
temperança” (Gálatas 5:22). 
 
“Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto; e assim sereis meus discípulos” (João 15:8). 
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Para Fazer 
 

4 “O fruto do Espírito” refere-se... 
 a) às almas ganhas numa campanha evangelística. 
 b) às boas qualidades produzidas pelo Espírito Santo no nosso carácter. 
 
5 Decore Gálatas 5:22-23. 
 
ANDAR NO ESPÍRITO 
     É natural que queiramos fazer aquilo de que gostamos; isto é característico da natureza humana. 
Queremos fazer o que nos agrada em vez daquilo que agrada a Deus. É por isso que devemos escutar 
a voz do Espírito Santo, incitando-nos a fazer a vontade de Deus e mostrando-nos como agir. 
  
“Digo, porém: Andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne... Se vivemos no Espírito, 
andemos também no Espírito” (Gálatas 5:16, 25). 
 

Para Fazer 
 

6 As palavras “jamais satisfareis à concupiscência da carne” em Gálatas 5:16, querem dizer  
que... 

 a) não terá aquilo de que precisa. 
 b) levará uma vida frustrada. 
 c) ganhará a vitória sobre a sua natureza egoísta. 
 
     O Espírito de Deus encaminhá-lo-á e fortalecê-lo-á, mas não pode levá-lo até ao céu sem a sua 
colaboração voluntária. Deve andar nos caminhos de Deus com os seus próprios pés, cooperando com 
o Espírito Santo e deixando que Ele o oriente. É isto que a Bíblia chama “andar no Espírito”. Já está a 
fazer isto ao ler a Bíblia e ao pôr em prática o que esta ensina. 
 

Para Fazer 
 

7 “Andar no Espírito” significa... 
 a) viver constantemente num estado de êxtase. 
 b) seguir diariamente a orientação do Espírito Santo 
 
     Jesus sabia que os seus discípulos iriam precisar de um poder maior do que o deles para realizar o 
trabalho destinado por Deus. Foi por isso que lhes disse para esperarem até receberem a bênção do 
Espírito Santo, a qual os capacitaria para irem pregar o Evangelho por todo o mundo. 
 
“E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a 
promessa do Pai, que (disse ele) de mim ouvistes. Porque, na verdade, João baptizou com água, mas 
vós sereis baptizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias... Mas recebereis a virtude do 
Espírito Santo, que há-de vir sobre vós; e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a 
Judeia e Samaria, e até aos confins da terra” (Actos 1:4-5, 8). 
 
E João Baptista disse de Jesus: “... esse vos baptizará com o Espírito Santo e com fogo” (Lucas 3:16). 
 

Para Fazer 
 

8 Leia três vezes Actos 1:4-5 e 8. 
 
9 João disse que Jesus baptizaria... 
 a) com água, para arrependimento. 
 b) com o Espírito Santo e com fogo. 
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     O livro de Actos dá-nos a apaixonante história de como Deus cumpriu a Sua promessa no dia de 
Pentecostes, com os maravilhosos resultados decorrentes da experiência dos apóstolos naquele dia: 
 
“E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito 
Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de 
todas as nações que estão debaixo do céu... E todos se pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos 
outros: Pois quê! não são galileus, todos esses homens que estão falando?... Cretenses e árabes, todos 
os temos ouvido, nas nossas próprias línguas, falar das grandezas de Deus” (Actos 2:4-5, 7, 11) 
 
     O baptismo no Espírito Santo, ou plenitude do Espírito também se chama “a experiência 
pentecostal” por ter ocorrido pela primeira vez no Dia de Pentecostes. Quando um crente, sob 
influência do Espírito Santo, fala numa língua que ele mesmo desconhece, está a praticar a glossolália 
(palavra grega que significa “falar em línguas”). Tal prática é também chamada normalmente, “a 
experiência carismática”. A palavra carisma significa “dom”, dando a entender que o falar línguas 
desconhecidas é um dom sobrenatural do Espírito Santo. 
 

Para Fazer 
 

10 O baptismo no Espírito Santo é chamado... 
 a) o baptismo no corpo de Cristo. 
 b) o baptismo por imersão. 
 c) a experiência pentecostal. 
 
11 Falar em línguas estranhas sob a influência do Espírito Santo é chamado... 
 a) glossolália, ou falar em línguas. 
 b) glossário. 
 c) habilidade linguística. 
 
     Jesus prometeu que o Espírito Santo nos daria poder. Tal poder tem duas finalidades:  

 
• Ajudar-nos a falar de Jesus aos outros. 
 
• Ajudar-nos a orar mais eficazmente. 

      
     Quando os crentes testemunham e oram no poder do Espírito Santo, acontecem coisas 
maravilhosas em resposta às orações e muitas almas se voltam para o Senhor. 

 
“Pedro, porém, pondo-se em pé, com os onze, levantou a sua voz, e disse-lhes: Varões judeus, e todos 
os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras... De sorte que foram 
baptizados os que, de bom grado, receberam a sua palavra; e naquele dia agregaram-se quase três mil 
almas” (Actos 2:14, 41). 
 
“... e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus” (Actos 4:31). 
 

Para Fazer 
 

12 O baptismo com o Espírito Santo proporciona aos crentes poder para... 
 a) testemunhar de Cristo e orar eficazmente. 
 b) impressionar os demais com a sua espiritualidade 
 c) praticar milagres. 
 
     O mesmo poder dado no Dia de Pentecostes está reservado para os crentes de hoje. Desde o início 
do século XX, vários milhões de crentes, em diversas denominações por todo o mundo têm desfrutado 
da experiência pentecostal num baptismo de poder. 
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“... Arrependei-vos, e cada um de vós seja baptizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos 
pecados; e recebereis o dom do Espírito Santo; porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos 
filhos e a todos os que estão longe; a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar” (Actos 2:38-39). 
 

Para Fazer 
 

13 Deseja este poder do Espírito Santo na sua vida pessoal? __________  
 
 Gostaria de ter o fogo divino do Espírito Santo ardendo na sua alma, para facilitar o 
 testemunhar de Jesus Cristo aos incrédulos? ________   
 
 Quer orar mais eficazmente? ___________  
 
 Esta experiência pentecostal maravilhosa é para si! Peça a Deus que o baptize com o Seu
 Espírito Santo! 
 
OS DONS DO ESPÍRITO SANTO 
     Cristo deseja que a sua igreja tenha pleno poder espiritual, e é por isso que o Espírito santo 
proporciona determinados dons e habilidades especiais para diversos membros da igreja. Assim, cada 
membro pode fazer a sua parte no trabalho e crescimento da igreja. 
 
“Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo... Mas, a manifestação do Espírito é dada a cada 
um, para o que for útil... Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo 
particularmente, a cada um, como quer” (1 Coríntios 12:4, 7, 11). 
 

Para Fazer 
 

14 Os dons do Espírito Santo são... 
 a) só para os apóstolos da igreja primitiva. 
 b) só para os pregadores. 
 c) para os crentes da igreja de hoje. 
 
15 Ore para que Deus possa continuar o avivamento pentecostal por toda a face da terra. 
 
16 Ore para que o Espírito Santo dê os Seus dons aos membros da sua congregação. 
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LIÇÃO 8 
A Sua Vida É Uma Luz 

 
Nesta Lição Estudará... 
A Luz do mundo 
A sua vela 
Ser honesto 
Conversar como filho de Deus 
Ajudar os outros 
Agir sabiamente 
Manter-se limpo 
Ser modesto 
O trabalho honesto 
Tratar bem a sua família 
 
     Até agora temos falado principalmente das características da sua nova vida e de como deve 
desenvolvê-la. Nesta lição iremos pensar no efeito da sua vida nos seus semelhantes, naquelas pessoa 
que o rodeiam. 
 
A LUZ DO MUNDO 
     A Bíblia ensina-nos que o pecado, o erro e a ignorância acerca de Deus são como a escuridão. 
Cada indivíduo sem Cristo vai tacteando nesta escuridão espiritual e moral, perdido, enganado por 
Satanás e incapaz de encontrar o caminho para o Céu.  
     Deus na Sua grande misericórdia, enviou o Seu Filho Jesus Cristo para ser a luz deste mundo: 
 
“Falou-lhes, pois, Jesus, outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo; quem me segue não andará em 
trevas, mas terá a luz da vida” (João 8:12). 
 

Para Fazer 
 
1 Decore João 8:12. 
 
A SUA VELA 
     A sua vida renovada é como uma lâmpada ou vela. A presença de Jesus em si é como uma chama 
que irradia de uma vela, ou como a força eléctrica que faz brilhar a luz numa lâmpada. 
 
“A alma do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o mais íntimo do ventre”     
(Provérbios 20:27). 
 
     Você é a vela, ou a lâmpada, de Deus. A bondade e a verdade de Jesus devem brilhar através das 
suas acções. 
 
“Vós sois a luz do mundo... Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as 
vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus” (Mateus 5:14, 16). 
 

Para Fazer 
 

2 Você é uma luz para as outras pessoas porque... 
 a) sempre foi um indivíduo maravilhoso. 
 b) tem uma mente brilhante. 
 c) a presença, bondade e verdade de Jesus brilham através de si. 
 
3 Repita e reflicta sobre Provérbios 20:27. 
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4 Repita e reflicta sobre Mateus 5:14, 16. 
 
     Deus colocou-o nesta vida, como uma lâmpada num lugar escuro, para que a sua vida pessoal 
possa mostrar aos seus semelhantes o caminho para o Salvador e para o lar eterno no céu. Muitas 
pessoas estão a observá-lo, para ver se o que diz acerca do poder de Deus é verdade. A sua vida 
mostra-lhes o poder transformador do Evangelho. É testemunha de Cristo. São as suas acções, ainda 
mais do que as suas palavras, que falam de Jesus. 
 

Para Fazer 
 

5 Viver segundo os ensinamentos de Jesus... 
 a) constitui o testemunho mais poderoso no sentido de convencer os outros do poder do  

    evangelho. 
 b) não importa no sentido de encaminhar os outros a Jesus, desde que haja boa pregação. 
 
6 Lembra-se de algum crente cuja vida lhe inspirou o desejo de seguir Jesus? 
  
             
 
7 Quer ser sempre uma vela que brilha por Jesus?       
 
8 Como lâmpada de Jesus que é, está disposto a deixar que Ele o guie onde a escuridão for  
 

maior para que a sua luz brilhe ali? ____________________________ 
 

9 Ore para que o Senhor possa usar a sua vida diariamente para iluminar o caminho do céu para  
outras pessoas. 

 
     Vamos contemplar alguns dos raios de luz que irradiam da vida do crente, convencendo outros da 
verdade do evangelho. 
 
SER HONESTO 
     É bom testemunho pagar prontamente as suas dívidas. O crente deve ser recto e honesto nos 
negócios, pagando ou devolvendo qualquer empréstimo realizado e evitando compromissos que não 
poderá satisfazer. Deve cumprir rigorosamente as suas promessas, e a sua palavra não pode voltar 
atrás. 
 
“Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, 
temor; a quem honra, honra” (Romanos 13:7). 
 
“A ninguém torneis mal por mal; procurai as coisas honestas, perante todos os homens”          
(Romanos 12:17). 
 

Para Fazer 
 

10 As dívidas pendentes... 
 a) enfraquecem o nosso testemunho. 
 b) podem ser esquecidas, se contraídas antes da  nossa conversão. 
 
CONVERSAR COMO FILHO DE DEUS 
     O que as pessoas do mundo pensariam acerca do poder transformador de Deus se você, crente, 
usasse palavrões e contasse histórias escabrosas? Se disputasse, falasse mal dos outros, entrasse em 
coscuvilhices, mentisse e usasse linguagem imprópria, a sua luz estaria a brilhar por Deus? 
     Por outro lado, muitos indivíduos já foram convencidos do poder do evangelho pela conversa 
inspirada daqueles que se tornaram crentes. 
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     Uma das coisas mais difíceis deste mundo é controlar a própria língua. Aquilo que diz, bem como 
o seu modo de falar, pode atrair pessoas a Cristo ou afastá-las do evangelho. 
 
“Se alguém entre vós cuida ser religioso, e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a 
religião desse é vã” (Tiago 1:26). 
 

Para Fazer 
 

11 Pergunte a si mesmo: “O meu modo de falar faz os ouvintes sentirem o amor de Deus? Ou 
 será que estou a ofender os outros? Se eu pudesse ver sempre Jesus ao meu lado, falaria como 
 falo agora?” 

 
12 Peça a Jesus que o ajude todos os dias a agir como Filho de Deus nas suas conversas. 
 
AJUDAR OS OUTROS 
     Se realmente “amamos o nosso próximo como a nós mesmos”, este amor manifestar-se-á de forma 
bem prática: tentaremos sempre ajudar aqueles que precisarem do nosso auxílio. 
 
“A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: Visitar os órfãos e as viúvas nas suas 
tribulações e guardar-se da corrupção do mundo” (Tiago 1:27). 
 

Para Fazer 
 

13 A sua igreja tem um programa de ajuda aos necessitados (órfãos, viúvas, etc.)?    
 
   Você colabora com esta obra?          
 
14 Pense naqueles em seu redor que sofrem problemas e tribulações. Há alguma maneira de 

ajudá-los? Está a velar pelo bem-estar deles? Peça a Deus que lhe mostre como ser um 
verdadeiro amigo dos desamparados e necessitados. 

 
AGIR SABIAMENTE 
 
“Abstende-vos de toda a aparência do mal” (1 Tessalonicenses 5:22). 
 
     As acções impensadas ou negligentes podem estragar a influência sã e construtiva do crente na 
vida dos outros. O amor fraternal entre os crentes é uma coisa maravilhosa; contudo, não devemos 
portar-nos com excessos de intimidade em relação aos nossos irmãos na fé. Pense como os outros 
podem interpretar os seus actos e comporte-se sabiamente. Seja, em todos os aspectos da sua vida, um 
bom exemplo, e a sua luz brilhará por Deus. 
 
“Não seja, pois, blasfemado o vosso bem” (Romanos 14:16). 
 
“Ninguém despreze a tua mocidade; mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no 
espírito, na fé, na pureza” (1 Timóteo 4:12). 
 

Para Fazer 
 

15 Em 1 Timóteo 4:12, Paulo recomendou a Timóteo que fosse um bom exemplo (padrão) dos  
crentes... 

 a) na hospitalidade, moderação, conversas e trabalho. 
 b) na vida santa, caridade, evangelização e alegria. 
 c) na palavra, procedimento, amor, fé e pureza. 
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MANTER-SE LIMPO 
     O crente tenta seguir os regulamentos da boa higiene, dando exemplo na limpeza no seu lar, na sua 
roupa e na própria pessoa. Mas a limpeza estende-se para além do mundo físico. O nosso corpo é o 
templo do Espírito Santo e por isso devemos mantê-lo limpo por dentro e por fora. Não deve permitir 
que o seu corpo seja manchado ou enfraquecido por vícios ou actos imorais. Conserve o seu corpo 
forte e sadio para que possa sempre colaborar na obra do Senhor. 
 

Para Fazer 
 

16 Manter-se limpo... (Escolha duas respostas) 
 a) não tem tanta importância se somos pobres. 
 b) afecta a saúde da pessoa. 
 c) influi no testemunho do crente. 
 
     Todas as pessoas sabem que o fumo dos cigarros constitui uma das causas principais do cancro do 
pulmão, resultando em muitas mortes por ano. Sabe-se também que o alcoolismo e o uso de 
substâncias tóxicas, ou drogas, matam milhares de pessoas anualmente. Não devemos suicidar-nos, 
nem instantaneamente, nem a longo prazo pelo uso de tais substâncias, pois isso equivale a “destruir o 
templo de Deus”. 
 
“Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir 
o templo de Deus, Deus o destruirá; porque, o templo de Deus, que sois vós, é santo”                               
(1 Coríntios 3:16-17). 

Para Fazer 
 

17 Nós opomo-nos ao alcoolismo, à ingestão de drogas, e ao uso de fumo (cigarros, etc.)  
principalmente porque... 

 a) estes vícios constituem um desperdício de dinheiro. 
 b) estes vícios prejudicam o nosso corpo que é o templo do Espírito Santo. 
 
   A Bíblia proíbe o alcoolismo: “E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-
vos do Espírito” (Efésios 5:18). 
 
“Não sabeis que os injustos não hão-de herdar o reino de Deus? Não erreis: nem os devassos, nem os 
idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, 
nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, herdarão o reino de Deus. E é o que alguns 
têm sido; mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome 
do Senhor Jesus, e pelo Espírito do nosso Deus” (1 Coríntios 6:9-11). 
 
     Se sofre de algum destes vícios, fale com o seu pastor. Peça-lhe a ele e aos membros da sua igreja 
que orem por si para que possa ganhar plena vitória. A sua vida transformada será um óptimo 
testemunho para os outros que necessitam também da libertação dos grilhões do vício e do pecado. 
 

Para Fazer 
 

18 Se um crente tem dificuldade em livrar-se dos vícios e maus costumes, deve ... 
 a) deixar de frequentar a igreja. 
 b) praticar os seus vícios em segredo, longe dos olhos do público. 
 c) pedir que o seu pastor e outros irmãos em Cristo orem por ele. 
 
SER MODESTO 
     Devemos ser modestos na conversa, nas acções e no aspecto físico (vestuário, etc.). A modéstia 
opõe-se à vaidade e ao egoísmo. Se nós fôssemos comportar-nos como entes superiores aos outros, 
olhando para eles com certa condescendência, só os afastaríamos de Cristo em vez de ganhá-los para 
Ele. 
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     Devemos dar-nos conta de que não temos direito algum de nos vangloriarmos por causa das 
bênçãos físicas e espirituais que desfrutamos. Realmente, não merecemos nada de bom da mão de 
Deus; aquilo que recebemos d’Ele é nos dado pela Sua divina misericórdia e bondade. Se não fosse 
esta graça da parte do nosso Pai celestial e a Sua transformação das nossas vidas, seríamos talvez os 
piores pecadores já vistos neste mundo. 
     Uma pessoa egoísta e orgulhosa quer que todos os outros reparem em si. Tal pessoa é capaz de 
chamar a atenção dos outros por meio de modos extravagantes, roupas e jóias muito caras, ou 
ostentação da sua sabedoria e habilidade superior. Pode até chegar ao ponto de chamar a atenção para 
si, violando as normas de conduta e vestuário da sociedade em que vive. Um indivíduo muito 
orgulhoso pode inclusive esquecer-se da sua experiência espiritual e da sua consagração ao Senhor! O 
crente modesto não é assim; não tenta chamar a atenção dos outros para si mesmo, mas dá sempre a 
primazia a Jesus. 
     O crente modesto evita modas extremas, indecentes ou de mau gosto. Vários trechos bíblicos 
argumentam a favor da modéstia feminina, prevenindo as irmãs crentes contra a vaidade. É natural 
que as mulheres queiram ser bonitas e atraentes, e Deus quer que todos os crentes de ambos os sexos 
possuam realmente uma beleza toda especial. No Salmo 149:4, Deus diz que “... se agrada do seu 
povo; ele adornará os mansos com a salvação.” É da vontade do Senhor que a nossa beleza irradie de 
dentro do nosso ser transformado – a paz e o amor que sentimos no coração reflecte-se no rosto. Deus 
avisa-nos que o melhor “produto de beleza” que podemos usar é um espírito manso e tranquilo: 
  
“Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é 
precioso diante de Deus” (1 Pedro 3:4). 
 

Para Fazer 
 

19 A modéstia... 
 a) é uma virtude cristã. 
 b) é sinal de um complexo de inferioridade. 
 c) é uma forma de vaidade. 
 
O TRABALHO HONESTO 
     Temos a obrigação de ganhar a nossa vida com trabalho honesto, não deixando que o amor ao 
dinheiro nos conduza ao jogo, à lotaria, ou a outras práticas clandestinas ou desonestas. Naturalmente, 
não iríamos fabricar nem vender nenhum produto que pudesse prejudicar o bem-estar ou a saúde de 
outras pessoas. 
 
“Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males...” (1 Timóteo 6:10). 
 
     Deus quer que sejamos bons trabalhadores, não preguiçosos. Muitos patrões já foram convencidos 
do poder do evangelho pela actuação de empregados crentes que desempenham bem as suas funções, 
com honestidade e sem queixas, nem má vontade. 
 
“... se alguém não quiser trabalhar, não coma, também” (2 Tessalonicenses 3:10). 

 
“... Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto abundeis cada vez mais, e procureis viver quietos, e tratar 
dos vossos próprios negócios, e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vo-lo temos mandado; 
para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessitais de coisa alguma”                         
(1 Tessalonicenses 4:10-12). 
 

Para Fazer 
 

20 A Bíblia ensina-nos que, se uma pessoa não quer trabalhar, 
 a) esta pessoa deve tornar-se patrão. 
 b) tal pessoa não deve comer. 
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21 O trabalho perseverante do crente é... 
 a) um impedimento ao seu testemunho. 
 b) uma boa maneira de deixar brilhar a sua luz. 
 c) sem importância. 
 
TRATAR BEM A SUA FAMÍLIA 
     Na próxima lição estudará mais sobre este assunto, mas é impossível deixarmos o presente estudo 
sem mencionarmos a influência da sua vida doméstica no seu testemunho pessoal. 
     Muitos incrédulos perdem o seu interesse inicial no evangelho por causa de conflitos domésticos 
nos lares daqueles que se chamam crentes. Por outro lado, muitas pessoas sem interesse na pregação 
do evangelho, já foram ganhas para Cristo, pelo testemunho de paciência, amor e alegria do Senhor, 
evidenciados num lar cristão. 
 

Para Fazer 
 

22 Faça uma revisão das maneiras como pode deixar a sua luz brilhar por Jesus; peça ao Senhor  
que o ajude nesta questão. 
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LIÇÃO 9 
O Lar Feliz 

 
Nesta Lição Estudará... 
Ore e trabalhe em prol da salvação da sua família. 
Seja um crente modelo no seu lar. 
Peça perdão pelas suas falhas pessoais. 
Anime-se. 
Guarde a santidade do matrimónio. 
Case só com alguém crente. 
Seja um pai (ou mãe) modelo. 
Ensine os seus filhos a amarem Deus. 
Ame a sua família. 
 
     Não há maior bênção neste mundo do que um lar autenticamente cristão. Em tal ambiente 
doméstico, Cristo é a cabeça; a Sua presença enche tudo de alegria, paz e amor. O lar cristão é um 
refúgio da tempestade do pecado e dos problemas do mundo lá fora. Pode transformar o seu lar num 
“pedaço do céu”, se fizer como Deus lhe recomenda na Sua Palavra. 
 

Para Fazer 
 

1 O seu lar pode ser um “pedaço do céu” se... 
 a) tiver dinheiro suficiente para mobilá-lo bem. 
 b) convidar muitos amigos para visitá-lo. 
 c) seguir os ensinamentos da Palavra de Deus. 
 
ORE E TRABALHE EM PROL DA SALVAÇÃO DA SUA FAMÍLIA 
     Pode orar com fé pela salvação da sua família porque sabe que é da vontade de Deus. Não 
desanime, se os seus familiares não se converterem imediatamente. Continue a orar, sabendo que 
Deus há de responder às suas orações. 
 
“... Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa” (Actos 16:31). 
 

Para Fazer 
 

2 Se os seus familiares não se converterem logo, deve... 
 a) continuar a orar por eles. 
 b) deixar de orar por eles. 
 c) acreditar que Deus não vai salvá-los. 
 
3 Ore neste instante por todos os membros da sua família. Acostume-se a orar diariamente por  

eles. 
 
SEJA UM CRENTE MODELO NO SEU LAR 
     É fácil ser crente na igreja, mas será que age como crente no seu lar? 
 

Para Fazer 
 

4 Leia Colossenses 3 e avalie a sua actuação pessoal no lar em termos do padrão dado neste  
capítulo. 

 
     Expressa a sua gratidão pela contribuição do seu marido ou esposa? Pela ajuda dos filhos ou 
irmãos? Pelos sacrifícios feitos em seu favor, pelos pais? 
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     É caridoso ou egoísta? Costuma ficar amuado ou é paciente e perdoador? Gosta de mandar com 
mão de ferro ou está disposto a ouvir as opiniões dos outros membros da família? Respeita e obedece 
aos seus pais, ou é voluntarioso e desobediente? 
     Gosta de colaborar com os outros, ajudando-os sempre que pode, ou é preguiçoso? Consegue 
cooperar com os outros familiares sem críticas nem queixas? Desanima com facilidade, ou fica 
animado, mesmo quando as coisas correm mal? Os seus familiares gostam de conviver consigo no 
ambiente doméstico? 

Para Fazer 
 

5 Se quer realmente ter um lar feliz, confesse agora as suas falhas e peça a Deus que o ajude a  
vencê-las. Se estiver disposto a fazer a sua parte, o Senhor ajudá-lo-á sempre. 

 
PEÇA PERDÃO PELAS SUAS FALHAS PESSOAIS 
     Jesus ensinou-nos a pedir sempre perdão àqueles a quem temos feito mal. Se não estamos 
dispostos a fazer isso, haverá sempre uma barreira entre nós e Deus, impedindo a nossa perfeita 
comunhão.  
 
“Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra 
ti, deixa ali, diante do altar, a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e, depois, vem e 
apresenta a tua oferta” (Mateus 5:23-24). 
 
     Não é fácil dizer: “Peço desculpa por ter falado duramente contigo! Perdoa-me por favor!” Mas é a 
melhor maneira de se livrar do ressentimento e manter o seu lar feliz. Sofre de um temperamento 
difícil? O acto de confessar esta falha e pedir que os seus familiares orem por si neste sentido, 
constitui um passo enorme para a vitória completa. 
 
“Confessem as vossas faltas uns aos outros, e também orem uns pelos outros; assim serão curados...” 
(Tiago 5:16*). 
 

Para Fazer 
 

6 O seu lar ficará mais feliz se... 
 a) pedir perdão por qualquer comportamento descortês em relação aos seus familiares. 
 b) fizer com que as pessoas lhe peçam perdão. 
 c) mostrar a todos os familiares que quem manda é você, exigindo deles uma atitude de  

     respeito e temor. 
 

7 Decore Tiago 5:16. 
 
ANIME-SE 
     Tenha sempre fé em Deus, agradecendo-lhe as respostas às suas orações, mesmo quando tudo 
parece escuro ou difícil. 
 
“... a alegria do Senhor é a vossa força” (Neemias 8:10). 
  
     Não desanime se tiver dificuldades em dominar o temperamento difícil ou algum outro defeito do 
seu carácter. O esforço que faz para superar tais falhas constitui um bom testemunho do seu amor pelo 
Senhor. É Ele que o ajuda a crescer espiritualmente. Acha muito lento o seu crescimento? Pense no 
Senhor e não em si mesmo e surpreender-se-á ao ver a solução de muitos dos seus problemas 
domésticos. Deus é o seu Pai amantíssimo e cuidará de si e das suas necessidades. 
 

Para Fazer 
 

8 Decore Neemias 8:10. 
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GUARDE A SANTIDADE DO MATRIMÓNIO 
     Em muitos lugares, existem casais que vivem juntos, sem casamento. Mas quando uma pessoa se 
converte a Jesus Cristo, deve consagrar a sua relação ao marido ou esposa através do casamento 
legítimo. Desta forma, o crente torna mais respeitável o seu testemunho na comunidade em que vive, 
garante à sua família a protecção das leis da Pátria, e honra o Senhor Jesus Cristo. Se precisar de 
informações ou conselhos acerca da obtenção de documentos, etc., fale com o seu pastor, que tem 
bons conhecimentos a este respeito e terá muito prazer e satisfação em ajudá-lo. 
     A Palavra de Deus condena severamente qualquer relação sexual fora do casamento legítimo. 
Proíbe explicitamente o flirt e o viver juntos, por exemplo. 
     Uma das grandes bênçãos do lar cristão é a confiança que existe entre marido e mulher; cada um 
sabe que o outro lhe é sempre fiel em pensamentos, palavras e acções. À medida que o marido e a 
esposa crentes servem juntos Deus, o seu lar torna-se um “cantinho do céu”, livre de decepção, 
suspeita, ciúme e infidelidade que caracterizam tantos lares deste mundo. 
 
“Que o casamento seja por todos respeitado...” (Hebreus 13:4*). 

 
“A ninguém torneis mal por mal; procurai as coisas honestas, perante todos os homens... Tendo o 
vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, 
glorifiquem a Deus, no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem” (Romanos 12:17;          
1 Pedro 2:12). 
 

Para Fazer 
 

9 Para manter um testemunho digno e fiel e gozar das bênçãos de Deus no seu lar, deve... 
 a) casar-se antes de ter relações sexuais com o seu cônjuge. 
 b) viver algum tempo junto antes de casar para ver se se dá bem com o cônjuge. 
 c) ficar solteiro. 
 
10 Peça a bênção de Deus para o seu matrimónio, que o Seu amor possa fortalecer o seu amor 

conjugal. Ore para que você e o seu cônjuge possam sempre manter-se fiéis um ao outro nas 
palavras, acções e pensamentos, e que Deus os ajude a confiar sempre um no outro. 

 
CASE SÓ COM ALGUÉM CRENTE 
     Se já está casado com um não-crente, o seu dever é orar por ele e tentar levá-lo a Cristo. Deve 
mostrar-se um marido (ou esposa) fiel e deixar brilhar a sua luz para Deus no seu próprio lar. Mas se 
ainda é solteiro e está a considerar o matrimónio, case só com alguém crente. É a única maneira de 
conseguir verdadeira unidade e paz na sua vida doméstica. 
     Se for casar com uma pessoa de outra religião, haverá sempre problemas e complicações. Como 
chegar a um acordo sobre o treinamento religioso dos filhos? Como educá-los a servir ao Senhor? 
     Aceitou Jesus como Mestre da sua vida. Se casar com alguém que não deseja servir Cristo 
caminharão em direcções opostas. Haverá sempre tensão entre dois desejos: agradar a Jesus Cristo em 
todas as coisas e agradar ao seu cônjuge. 
     Como crente, quer agradar a Deus. Deseja ser útil no Seu serviço, frequentar a igreja fazer parte do 
seu trabalho e desfrutar da sua comunhão com os outros cristãos. Gostaria de ter um culto doméstico 
em casa, para que a sua família toda louvasse e servisse Deus de forma unida. 
     O marido (ou esposa) não-cristão não se interessa por estas coisas. É capaz de ficar aborrecido com 
os cultos na igreja. E se for com o cônjuge crente à igreja, esperará que este o acompanhe às diversões 
e lugares de recreio inconvenientes para um crente. Ou resolverá seguir o seu próprio caminho, 
deixando que a esposa (ou o marido) crente siga também o seu. Pior ainda, muitos crentes deixam que 
um cônjuge não-crente os afaste de Cristo. 
     Deus deseja para si um lar feliz. Ele não quer que caia na armadilha satânica em que alguns crentes 
já caíram. É por isso que adverte terminantemente os crentes para não se casarem com não-cristãos. 
 
“Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis; porque, que sociedade tem a justiça com a 
injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas?” (2 Coríntios 6:14). 
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Para Fazer 
 

11 Um crente casar-se com uma pessoa não-cristã é... 
 a) uma óptima maneira de ganhar essa pessoa para Cristo. 
 b) aceitável se eles realmente se amam. 
 c) desobediência ao mandamento de Deus. 
 
SEJA UM PAI (OU MÃE) MODELO 
     Os pais têm uma grande responsabilidade perante Deus pela formação dos seus filhos. O pai, o 
chefe de família, deve satisfazer as necessidades materiais e espirituais desta família. A mãe, também, 
deve dar aos filhos os ternos cuidados maternais de que precisam. A participação nas actividades da 
igreja não isenta os pais das suas responsabilidades familiares. 
 
“Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que 
o infiel” (1 Timóteo 5:8). 
 

Para Fazer 
 

12 O pai que abandonar ou desamparar a sua família para dedicar-se à pregação... 
 a) está a mostrar a sua grande consagração ao Senhor Jesus. 
 b) está errado, pois recusa aceitar a responsabilidade que Deus lhe deu de cuidar da sua  

    família. 
 
ENSINE OS SEUS FILHOS A AMAREM DEUS 
     Se ensinar os seus filhos a amarem Deus e a obedecerem à Sua Palavra, estará a evitar grandes 
problemas para eles e para si mesmo nos anos futuros. Congregue a sua família diariamente para um 
período de oração e leitura bíblica em conjunto, dando oportunidade a cada filho de participar. Façam 
oração pelos problemas particulares de cada membro da família, agradecendo a Deus todas as bênçãos 
recebidas. 
     Assistam juntos à Escola Dominical e aos cultos na igreja. Anime os seus filhos a entregarem-se a 
Jesus ainda em criança.  
     Se os membros da família adoram e servem Deus todos juntos, o seu amor sustenta e fortalece os 
laços familiares. Costumamos dizer que “aqueles que oram juntos, permanecem unidos”. 
 
“E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do 
Senhor” (Efésios 6:4). 

Para Fazer 
 

15 Peça a Deus mais amor entre os membros da sua família. 
 
16 Leia 1 Coríntios 13, pedindo a Deus que o ajude a pôr em prática este capítulo no seu próprio  

lar. 
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LIÇÃO 10 
A Sua Nova Liberdade 

 
Nesta Lição Estudará... 
A Liberdade do pecado 
A Liberdade do medo 
A Liberdade do erro 
A Liberdade da Lei Mosaica 
A Liberdade das preocupações 
A Liberdade da doença 
A Liberdade no futuro 
Manter a sua liberdade 
 
     O apóstolo Paulo escreve da “gloriosa liberdade dos filhos de Deus”. Quanto mais aprender e 
seguir os caminhos do Senhor, mais apreciará e desfrutará desta maravilhosa liberdade que só Ele 
pode dar. 
 
LIBERDADE DO PECADO 
     Jesus morreu para livrá-lo da culpa, castigo, poder e presença do pecado. 
     Culpa: Ele aceitou a culpa de todas as más acções praticadas por si. 
     Castigo: Foi condenado à morte, mas Jesus morreu em seu lugar. Ao aceitar Jesus como seu 
Salvador é declarado livre da pena de morte. 
     Poder: Jesus venceu Satanás e quebrou o poder do pecado na vida dos crentes: 

 
“Mas agora, libertados do pecado, e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e, por 
fim, a vida eterna... Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me 
matou... agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus” (Romanos 6:22; 7:11; 8:1). 

 
Para Fazer 

 
1 Ganha a sua liberdade da culpa, do castigo e do poder do pecado... 
 a) ao aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. 
 b) ao cumprir penitência pelos pecados 
 c) ao resolver ser bonzinho daqui em diante. 
 
     Tentação para pecar: Alguns indivíduos recebem libertação imediata dos seus vícios no momento 
em que se entregam a Jesus Cristo. Outros têm que lutar durante várias semanas contra os seus antigos 
vícios (cigarros, bebida, drogas, etc.), mas acabam por conseguir a vitória mediante oração e 
confiança em Deus. 

 
“Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres” (João 8:36). 

 
“Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós” (Tiago 4:7). 
 
     Se ainda luta contra maus hábitos e costumes, não desespere. Quando o diabo o tentar, clame pela 
fé, a liberdade que Cristo dá. Louve Deus pela libertação prometida e ganhará a vitória contra o 
tentador. O seu pastor está disposto a orar consigo e a ajudá-lo no momento oportuno. 
     Nesta vida teremos sempre lutas contra diversas tentações. Mas no céu estaremos livres para 
sempre do desejo de pecar! 
 

Para Fazer 
 

2 Decore João 8:36 e Tiago 4:7. 
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3 A Bíblia diz que o diabo... 
 a) derrotá-lo-á se você se opuser a ele. 
 b) fugirá, se você se opuser a ele. 
 c) não presta atenção à resistência que possa montar contra ele. 
 
     Efeitos e presença do pecado: Observe em seu redor os efeitos do pecado – sofrimentos, tristeza e 
morte. Mas no glorioso dia em que for para o seu eterno lar no céu, estará para sempre livre até dos 
efeitos e da lembrança do pecado! 
 

Para Fazer 
 

4 Quais as dimensões da libertação do pecado que podemos experimentar em Cristo agora 
mesmo? (Escolha três respostas) 

 a) liberdade da tentação. 
 b) liberdade da culpa do pecado. 
 c) liberdade dos efeitos do pecado. 
 d) liberdade do poder do pecado. 
 e) liberdade da presença do pecado. 
 f) liberdade do castigo do pecado. 
 
LIBERDADE DO MEDO 
     Está livre do temor daquilo que as outras pessoas lhe possam fazer. A sua vida está sob a protecção 
de Deus, “guardada, juntamente com Cristo, em Deus (Colossenses 3:3)." Talvez tenha que sofrer por 
amor a Cristo, ou até morrer pelo Seu nome; mas Ele estará sempre ao seu lado. Não há nada que lhe 
possa acontecer sem a permissão do seu Pai celestial. 
 
“... Se Deus é por nós, quem será contra nós?” (Romanos 8:31). 
 
     Está livre do medo da feitiçaria, do mau-olhado e qualquer causa de “má sorte”. Com Cristo vivo 
sempre ao seu lado para protegê-lo, não precisa usar medalhas, figas, signos, amuletos, poções ou 
rezas mágicas, um copo de água diante de retratos ou imagens, nem outro símbolo de protecção. De 
facto, o uso de tais objectos entristece Deus, pois indica que não tem confiança no Seu poder para 
protegê-lo. 
 
“... Não te deixarei, nem te desampararei. E, assim, com confiança, ousemos dizer: O Senhor é o meu 
ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem” (Hebreus 13:5-6) 
 
“... maior é o que está em vós do que o que está no mundo” (1 João 4:4). 
 

Para Fazer 
 

5 A melhor maneira de se livrar do medo é... 
 a) pedir rezas especiais. 
 b) consultar um bruxo ou feiticeiro. 
 c) acender velas a uma imagem. 
 d) confiar no Senhor Jesus Cristo. 
 
LIBERDADE DO ERRO 
     Satanás tem enganado milhares de pessoas com falsas religiões, que lhes proporcionam ideias 
erradas acerca do caminho da salvação. Algumas destas pessoas rezam ao sol, à lua, às rochas, rios ou 
árvores; outras tentam descobrir a verdade mediante sonhos e visões. Outras pedem orientação às 
almas dos mortos, ou acendem velas e incenso a ídolos feitos de ouro, prata, madeira, pedra ou gesso. 
Muitas oferecem sacrifícios ou fazem promessas como parte das suas súplicas a determinados 
espíritos. 
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     A Palavra de Deus, e não as ideias ou teorias dos homens, mostra-nos o caminho para o céu. Ao ler 
a Bíblia, descobre toda a verdade e livra-se de tais erros e conceitos falsos. 
“E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará” (João 8:32). 
 

Para Fazer 
 
6 Somos libertos do erro através... 
 a) das revelações recebidas em sonhos. 
 b) das ideias que outras pessoas têm acerca do céu. 
 c) da verdade que aprendemos na Bíblia. 
 
     Nos seguintes trechos bíblicos, verá que Deus rejeita terminantemente o espiritismo e o uso de 
imagens. Agora que entregou a sua vida nas mãos d'Ele, a vontade do Pai celestial vale mais que 
qualquer voto ou promessa feitos por si antes de chegar ao conhecimento da verdade em Cristo. Os 
mandamentos de Deus livram-no de toda a promessa feita a qualquer imagem, santo, espírito ou falso 
deus. 
 
“Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma 
semelhança do que há em cima nos céus, nem em baixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não 
te encurvarás a elas, nem as servirás: porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso...” (Êxodo 20:3-5). 
 
“Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem 
prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro; nem encantador de encantamentos, nem quem consulte 
um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos; pois todo aquele que faz tal coisa 
é abominação ao Senhor...” (Deuteronómio 18:10-12). 
 
     Está livre de prestar culto a espíritos, santos ou falsos deuses, pois agora pertence ao único e 
verdadeiro Deus. Também está livre do poder de todo o espírito maligno e do medo que tais espíritos 
podem inspirar. O Espírito Santo de Deus, que veio habitar no seu coração, é mais poderoso que 
qualquer espírito mau que o queira atormentar. 
 

Para Fazer 
 

7 A Bíblia livra-nos do erro de... (Escolha duas respostas) 
 a) adorar imagens. 
 b) orar directamente a Deus. 
 c) descansar um dia por semana. 
 d) nos arrependermos e ter fé. 
 e) qualquer forma de espiritismo. 
 
LIBERDADE DA LEI MOSAICA 
     Há muitos séculos, Deus fez uma aliança com o povo hebraico. Moisés recebeu de Deus o texto 
desta aliança, com os seus diversos regulamentos e directrizes, para uso da nova nação que ele 
conduzira para fora do Egipto. A lei mosaica (ou seja, de Moisés) contém instruções para os 
sacrifícios, os dias sagrados, os cultos religiosos e os alimentos. 
     Todos estes regulamentos constituem uma espécie de modelo antecipado da obra de salvação a ser 
realizada por Jesus. Ele tornar-se-ia o perfeito sacrifício que tiraria os pecados dos crentes. Jesus iria 
satisfazer todos os requisitos da lei mosaica, passando depois a estabelecer uma nova aliança com 
aqueles que fossem aceitá-Lo como seu salvador, tanto gentios como hebreus. 
     As restrições da lei mosaica eram destinadas ao povo hebraico, desde a época de Moisés até aos 
dias de Cristo. A partir de Cristo, porém, vivemos sob os critérios da nova aliança, ou seja o Novo 
Testamento. 
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Para Fazer 
 

8 A gloriosa liberdade de filhos de Deus abrange... (Escolha três respostas) 
 a) a liberdade do medo de maus espíritos. 
 b) a liberdade de falsas religiões. 
 c) a liberdade das nossas responsabilidades cívicas. 
 d) a liberdade da lei mosaica. 
 e) a liberdade para fazer aquilo que nos agradar. 
 
     Alguns crentes ficam confusos, pois acreditam que devem manter o sábado como dia santo da 
semana, conforme exige a lei mosaica. Mas desde a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos num 
dia de domingo, os crentes têm-se congregado nesse dia, (domingo) para comemorar a ressurreição do 
seu Senhor e Salvador, chamando-lhe o “Dia do Senhor”.  
     Nós reservamos um dia por semana para repouso do nosso trabalho quotidiano e a adoração do 
nosso Senhor na Sua casa. Fazemos isso por amor a Deus e não por causa de regulamentos ou regras 
que nos obrigam a isso. 
 
“Eu fui arrebatado em espírito, no dia do Senhor...” (Apocalipse 1:10). 
 
     Sob a lei mosaica, os hebreus foram proibidos de comer a carne de certos animais. Sob a nova 
aliança, porém, não temos tais restrições, pois voltamos à mesma liberdade inicial outorgada aos 
homens por Deus, muito antes do advento da lei mosaica. Deus advertiu Noé de que os seres humanos 
não deviam comer sangue, e esta proibição repete-se no Novo Testamento; mas podemos comer todo 
o tipo de carne. 
 
“Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento; tudo vos tenho dado como a erva 
verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis” (Génesis 9:3-4). 

 
“Porque toda a criatura de Deus é boa, não há nada que rejeitar, sendo recebido com acções de graças, 
porque pela palavra de Deus e pela oração, é santificada” (1 Timóteo 4:4-5). 

 
“Comei de tudo o que se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência... E, se 
algum dos infiéis vos convidar, e quiserdes ir, comei de tudo que se puser diante de vós, sem nada 
perguntar, por causa da consciência” (1 Coríntios 10:25, 27). 
  
“Portanto, ninguém, vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua 
nova, ou dos sábados” (Colossenses 2:16). 
 

Para Fazer 
 

9 A Bíblia ensina-nos que os crentes... 
 a) podem comer qualquer tipo de carne. 
 b) podem comer somente carne de determinados animais. 
 c) não devem comer carne de nenhum tipo. 
 
LIBERDADE DAS PREOCUPAÇÕES 
     O nosso Pai celestial ama-o e suprirá todas as suas necessidades. Confie nEle! 
 
“Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós” (1 Pedro 5:7). 

 
“Não andeis, pois, inquietos, dizendo: Que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos 
vestiremos? (Porque, todas estas coisas os gentios procuram.) Decerto 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” (Mateus 6:31-33). 
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Para Fazer 
 

10 Decore 1 Pedro 5:7. 
 
11 Está preocupado ou aflito acerca de algum problema? Leve o seu problema a Deus em  

oração. Agradeça-lhe a resposta e deixe de se preocupar. 
 
LIBERDADE DAS DOENÇAS 
     Cristo, o Sumo Médico, é o seu melhor amigo. Ele ama-o e deseja que desfrute de boa saúde. 
Quando Ele andava na terra, curava os enfermos, e ainda hoje continua a curar os doentes. Se adoecer, 
chame o pastor e diáconos da sua igreja para fazerem oração em seu favor, com imposição de mãos. 
Eles podem ungi-lo com óleo em nome do Senhor; este acto mostra que estão a confiar no poder do 
Espírito Santo para curá-lo. 
 
“... e porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão” (Marcos 16:18). 

 
“Está alguém entre vós doente? chame os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, ungindo-o com azeite, 
em nome do Senhor; e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará; e, se houver cometido 
pecados, ser-lhe-ão perdoados” (Tiago 5:14-15). 
 

Para Fazer 
 

12 Precisa de cura divina? Peça ao seu pastor ou aos presbíteros para orarem a Deus em seu 
favor. Se não tem congregação, mas está a estudar por correspondência sem a presença 
imediata de outros crentes, escreva para o monitor das suas lições ao devolver o seu Relatório 
do Aluno. O pessoal do ICI. terá muito prazer em orar por si. 

 
LIBERDADE NO FUTURO 
     A liberdade que já desfruta é maravilhosa, mas quando Jesus, o Grande Vencedor, voltar para 
arrebatar a sua igreja, gozará plenamente a gloriosa liberdade dos filhos de Deus para sempre! Cristo 
transformará até o seu corpo natural num corpo perfeito, semelhante ao d'Ele e levá-lo-á para o seu lar 
celestial. E por fim, Ele livrará a própria terra da presença do pecado, com todos os seus efeitos 
maléficos. 
 
“E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima; e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem 
dor; porque já as primeiras coisas são passadas” (Apocalipse 21:4). 
 
“Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na 
esperança de que, também, a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade 
da glória dos filhos de Deus” (Romanos 8:20-21). 

Para Fazer 
 

13 Leia Apocalipse 21:4, agradecendo a Deus a sua maravilhosa mensagem. 
 
MANTER A SUA LIBERDADE 
     Até à volta de Jesus para nos levar para o nosso lar eterno no Céu, teremos que defender a nossa 
liberdade cristã, mediante constante combate contra Satanás. Haverá provações e tentação, mas não 
devemos ceder um passo, nem entregar a mínima parte da nossa liberdade em Cristo. 
 
“Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo 
da servidão” (Gálatas 5:1). 
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     Não se esqueça de que a sua nova vida e a sua liberdade só existem em Jesus Cristo. Dependem da 
Sua presença e do Seu poder que opera em si; não decorrem da bondade ou das suas boas obras. A 
vida cristã não consiste em obedecer a regulamentos, senão em experimentar “... Cristo em vós, 
esperança da glória” (Colossenses 1:27). 
     Já encontrou em Cristo uma nova vida maravilhosa – é a vida eterna com a gloriosa liberdade dos 
filhos de Deus. Aprecie esta bênção acima de todas as outras; ela tornar-se-á cada vez mais preciosa 
na sua vida com o decorrer dos anos, e através dos séculos da eternidade! 
 
“Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é: as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez 
novo” (2 Coríntios 5:17). 
 
“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”        
(Gálatas 2:20). 

 
Para Fazer 

 
14 A sua vida cristã depende... 
 a) do seu sucesso em obedecer a uma série de regulamentos. 
 b) da presença de Cristo em si. 
 c) dos seus esforços no sentido de ser bom. 
 
15 Decore 2 coríntios 5:17 e Gálatas 2:20. 
 
 
 
 
PARABÉNS 
 
    Já terminou este curso. Esperamos que tenha sido de grande ajuda para si! Não se esqueça de 
preencher o seu exame do aluno e devolvê-lo ao seu monitor. 
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Verifique as Suas Respostas 
 

 
Lição 1 
 
  1  b) de Jesus Cristo, que dá vida 
  2  a) na Bíblia, a Palavra de Deus 
  3  b) muito mais completa e cheia de felicidade que a sua vida anterior. 
  4  Decorar o versículo 
  5  b)Vida plena e abundante 
  6  a) novas perspectivas 
  7  b) cheia de amor por Deus e pelos seus semelhantes 
  8  b) da nova natureza que Deus lhe dá 
  9  c) desfrutar de todos os privilégios ao nosso alcance como filhos de Deus. 
10  a) permanecer em união com Cristo 
11  b) o seu pai bondoso e fiel 
12  b) falando abertamente com Deus, como um filho conversa com o pai 
13  a) Salvador e irmão mais velho 
14  c) pelo Espírito Santo 
15  b) habita em si e ajuda-o a fazer o que é bom 
16  c) à medida que colabora com o Espírito Santo, mediante a fé e a obediência 
17  c) da ajuda do Espírito Santo 
18  a) irmãos uns dos outros em Cristo 
 
 
Lição 2 
 
  1  c) é uma pessoa que anda de mãos dadas com Deus. 
  2  b) Satanás tentará fazê-lo cair. 
  3  c) duvidarem da sua salvação. 
  4  Decorar o versículo 
  5  c) contente, pois sabe que lhe está reservado um galardão no céu. 
  6  c) quanto mais agradecer ao Senhor as bênçãos d'Ele recebidas, mais gozo sentirá. 
  7  a) da fidelidade de Deus. 
  8  b) o perdoe e o ajude a melhorar. 
  9  a) lê a Bíblia e ora diariamente. 
10  a) arrepender-se dos seus pecados e crer no evangelho. 
11  Decorar o versículo 
12  a) sentir remorsos pelos seus pecados e desistir deles.  
13  b) perdoar essa pessoa agora mesmo. 
14  a) boas novas de salvação em Jesus Cristo. 
15  Decorar o versículo 
16  a) Jesus é o único caminho que conduz a Deus. 
 
 
Lição 3 
 
  1  a) gosta de conversar com os Seus filhos. 
  2  b) Sente-se com vontade de fazer alguma coisa. 
      d) Uma verdade espiritual pode tornar-se subitamente mais clara e real ao seu entendimento. 
  3  (pessoal) 
  4  (pessoal) 
  5  (pessoal)  
  6  (pessoal) 
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  7  (oração) 
  8  a) da pregação feita por pastores e evangelistas. 
      d) de livros e folhetos escritos por autores crentes. 
  9  (pessoal) 
10  (pessoal) 
11  (oração) 
12  (oração) 
13  (pessoal) 
14  a) estudar o que Ele diz na Bíblia. 
15  a) foram bons e fiéis. 
      c) foram inspirados pelo Espírito Santo. 
16  b) o Antigo Testamento e o Novo Testamento. 
17  b) 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. 
18  d) hebraico e grego. 
19  a) um livro para toda a humanidade. 
20  c) a tradução de Ferreira de Almeida, revista e actualizada no Brasil. 
 
 
Lição 4 
 
  1  a) manter limpa a sua alma 
      b) fazer exercício espiritual. 
      d) descansar no Senhor. 
      e) alimentar a sua alma. 
  2  b) leitura bíblica e oração. 
      d) leitura de literatura evangélica. 
  3  (pessoal) 
  4  Decorar 
  5  Leitura 
  6  (Oração) 
  7  b) querem manter as suas almas limpas para ficarem bem sadios espiritualmente. 
      c) Deus quer que fiquem isentos de conversas, pensamentos e acções erradas. 
  8  a) Sim, com a ajuda de Deus. 
  9  (pessoal) 
10  Decorar 
11  a) podem causar doenças. 
      c) constituem veneno para o corpo e a alma. 
12  a) falar aos outros de Jesus. 
      c) convidar os seus conhecidos para os cultos da igreja. 
 
 
Lição 5 
 
  1  a) os seus interesses principais. 
  2  (resposta pessoal) 
  3  (resposta pessoal) 
  4  c) passar muito tempo com o Pai celestial e agradar-Lhe em tudo. 
  5  (resposta pessoal)  
  6  (aplicação) 
  7  c) tornar-se membro de uma boa congregação e tomar parte activa no seu programa. 
  8  c) perdoar-lhe e continuar a assistir aos cultos na igreja. 
  9  Decorar o versículo 
10  b) uma ocasião em que os membros da família se reúnem em casa para leitura bíblica e oração. 
11  (resposta pessoal) 
12  (decorar oração) 
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13  b) contem aos outros o que Ele tem feito por eles. 
14  c) que cantemos de todo o coração em louvor a Deus. 
15  a) a décima parte do que ganha. 
16  b) pagam os dízimos. 
17  (Decorar versículo) 
18  a) colocar-se à disposição do pastor para ajudar na igreja. 
19  (resposta pessoal) 
 
 
Lição 6 
 
  1  c) os pais. 
  2  a) o nosso Pai celestial. 
  3  b) Jesus Cristo 
  4  a) 5, 6 e 7 de Mateus 
  5  c) ensinou os padrões de conduta cristã. 
  6  (leitura) 
  7  a) ser humildes 
      b) dar primazia a Deus, fazendo aquilo que Ele quer. 
  8  a) são como sal para a humanidade. 
      c) são como luz para o mundo inteiro 
  9  b) o ódio e a vingança. 
      c) o adultério e os pensamentos imorais. 
10  b) amemos os nossos inimigos. 
11  (leitura) 
12  c) tratemos os outros da maneira que gostaríamos que eles nos tratassem. 
13  a) no céu. 
14  c) orar directamente a Deus. 
15  b) uma oração-modelo encontrada no “Sermão do Monte”. 
16  (leitura) 
17  a) um homem que construiu a sua casa numa rocha. 
 
 
Lição 7 
 
  1  c) o Espírito Santo. 
  2  d) o resultado da habitação e actuação do Espírito Santo na sua vida. 
  3  a) em todos os crentes ao mesmo tempo. 
  4  b) às boas qualidades produzidas pelo Espírito Santo no nosso carácter. 
  5  Decorar. 
  6  c) ganhará a vitória sobre a sua natureza egoísta. 
  7  b) seguir diariamente a orientação do Espírito Santo.  
  8  Leitura 
  9  b) com o Espírito Santo e com fogo. 
10  c) a experiência pentecostal. 
11  a) glossolábia ou falar em línguas. 
12  a) testemunhar de Cristo e orar eficazmente.  
13  Resposta pessoal. 
14  c) os crentes da igreja de hoje. 
15  (Oração) 
16  (Oração) 
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Lição 8 
 
  1  Decorar 
  2  c) a presença, bondade e verdade de Jesus brilham através de si. 
  3  Decorar 
  4  Decorar 
  5  a) constitui o testemunho mais poderoso no sentido de convencer os outros do poder do      
          evangelho. 
  6  Resposta pessoal 
  7  Resposta pessoal 
  8  Resposta pessoal 
  9  Oração 
10  a) enfraquecem o nosso testemunho. 
11  Resposta pessoal 
12  Oração 
13  Resposta pessoal 
14  Resposta pessoal 
15  c) na palavra, procedimento, amor, fé e pureza. 
16  b) afecta a saúde da pessoa. 
      c) influi no testemunho do crente. 
17  b) estes vícios prejudicam o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. 
18  c) pedir ao seu pastor e a outros irmãos em Cristo que orem por ele. 
19  a) é uma virtude cristã. 
20  b) tal pessoa não deve comer. 
21  b) uma boa maneira de deixar brilhar a sua luz. 
22  Resposta pessoal 
 
 
Lição 9 
 
  1  c) seguir os ensinamentos da Palavra de Deus. 
  2  a) continuar a orar por eles. 
  3  (Oração) 
  4  (Leitura) 
  5  (Oração) 
  6  a) pedir perdão por qualquer comportamento descortês em relação aos seus familiares. 
  7  Decorar 
  8  Decorar 
  9  a) casar-se antes de ter relações sexuais com o seu cônjuge. 
10  (Oração) 
11  c) desobediência ao mandamento de Deus 
12  b) está errado, pois recusa aceitar a responsabilidade que Deus lhe deu de cuidar da sua família. 
13  ora, permanecem 
14  (Oração) 
15  (Oração) 
16  Leitura 
 
 
Lição 10 
 
  1  a) ao aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. 
  2  Decorar 
  3  b) fugirá, se se opuser a ele. 
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  4  b) liberdade da culpa do pecado. 
      d) liberdade do poder do pecado. 
      f) liberdade do castigo do pecado. 
  5  d) confiar no senhor Jesus Cristo. 
  6  c) da verdade que aprendemos na Bíblia. 
  7  a) adorar imagens. 
      e) qualquer forma de espiritismo. 
  8  a) liberdade do medo de espíritos maus. 
      b) liberdade de falsas religiões. 
      d) liberdade da lei mosaica. 
  9  a) podem comer qualquer tipo de carne. 
10  Decorar 
11  Resposta pessoal. 
12  Resposta pessoal. 
13  Leitura 
14  b) da presença de Cristo em si. 
15  Decorar 
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EXAME DAS LIÇÕES 1 – 5 
(A Sua Nova Vida) 

 
As afirmações seguintes ou são verdadeiras ou são falsas. Circule a resposta certa. 
1. O Cristão nascido de novo não precisa de cultivar a sua natureza. 
 Verdadeiro   Falso 
 
2. Os Cristãos estão livres da tentação. 
 Verdadeiro   Falso 
 
3. Recebemos vida eterna pelo Filho de Deus. 
 Verdadeiro   Falso 
 
4. Se queremos permanecer puros, devemos cuidar dos nossos pensamentos. 
 Verdadeiro   Falso 
 
5. Muitos dos nossos interesses mudam quando nos tornamos Cristãos. 
 Verdadeiro   Falso 
 
6. Não importa o tipo de literatura que lemos porque o sangue de Jesus nos purifica. 
 Verdadeiro   Falso 
 
7. Deus chama-nos a todos nós para sermos pastores, evangelistas ou missionários. 
 Verdadeiro   Falso 
 
Cada um dos seguintes exercícios tem uma só resposta certa. Circule a letra da resposta certa. 
8. Ao aceitarmos Cristo como nosso Salvador, tornamo-nos 
a)  filhos de Deus. 
b)  boas pessoas. 
c)  Cristãos perfeitos. 
 
9. Na nova vida em Cristo, recebemos 
a)  um novo objectivo para a vida. 
b)  liberdade da doença. 
c)  riquezas materiais. 
 
10. Quando temos problemas, devemos ir ter com os outros crentes porque eles 
a)  já são perfeitos. 
b)  são mais espertos que nós. 
c)  podem orar connosco e ajudar-nos. 
 
11. Se nos recusarmos a perdoar aos outros, 
a)  Deus perdoar-nos-á sempre. 
b)  Deus não perdoará os nossos erros. 
c)  os outros não nos perdoarão. 
 
12. João 10:28 ensina-nos que 
a)  para sermos salvos, devemos ser bons. 
b)  não podemos desiludir Deus. 
c)  estamos seguros em Cristo. 
 
13. O Velho Testamento foi escrito 
a)  depois do nascimento de Cristo. 
b)  na altura em que Jesus viveu neste mundo. 
c)  antes do nascimento de Cristo. 
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14. Alcançamos força espiritual se  
a)  fizermos exercícios físicos e descansarmos o suficiente. 
b)  esperarmos frequentemente no Senhor. 
c)  trabalharmos constantemente para o Senhor. 
 
15. Três das formas pelas quais Deus fala são: 
a)  horóscopos, adivinhação e oração. 
b)  meditação, magia e revistas. 
c)  oração, Bíblia e outros crentes. 
 
16. Ensinar na Escola Dominical pode-se considerar 
a)  exercício espiritual. 
b)  alimentar a alma. 
c)  manter pura a vida. 
 
17. Um Cristão deve orar 
a)  apenas na Igreja. 
b)  apenas de manhã. 
c)  várias vezes ao dia. 
 
18. Jesus disse que se O confessássemos publicamente, Ele 
a)  dar-nos-ia saúde. 
b)  faria também o mesmo por nós perante Deus. 
c)  salvaria as pessoas a que déssemos testemunho. 
 
19. Se um Cristão der o dízimo, Deus 
a)  abençoa-o e fá-lo prosperar. 
b)  não Se importa com isso porque não precisa do nosso dinheiro. 
c)  importa-Se com isso mas não nos abençoa porque Lhe devíamos essa quantia. 
 
Perguntas Gerais: Circule a sua resposta a cada uma das perguntas. 
20. Estudou cuidadosamente as Lições 1-5? 
 Sim    Não 
 
21. Completou todos os Exercícios de: Para Fazer das Lições 1-2? 
 Sim    Não 
 
22. Completou todos os Exercícios de: Para Fazer das Lições 3-5? 
 Sim    Não 
 
23. Verificou as suas respostas dos Exercícios de: Para Fazer das Lições 1-5? 
 Sim    Não 
 
24. Reviu os objectivos das lições para ver se era capaz de cumprir o que ali lhe era sugerido? 
 Sim    Não 
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EXAME DAS LIÇÕES 6 – 10 
(A Sua Nova Vida) 

 
As afirmações seguintes ou são verdadeiras ou são falsas. Circule a resposta certa. 
1. A lei de Moisés deixou de ter qualquer significado após a vinda de Jesus. 
 Verdadeiro   Falso 
 
2. Jesus ensinou que devíamos proclamar a toda a gente as nossas boas obras. 
 Verdadeiro   Falso 
 
3. É possível realizar milagres e não ir para o Céu. 
 Verdadeiro   Falso 
 
4. Quando nos tornamos Cristãos, a nossa natureza humana já não quer fazer a sua própria vontade. 
 Verdadeiro   Falso 
 
5. Um Cristão deve exercitar as suas virtudes mesmo no lar. 
 Verdadeiro   Falso 
 
6. Deus proíbe relações sexuais fora do casamento. 
 Verdadeiro   Falso 
 
7. Os Cristãos adoram no Domingo porque foi nesse dia que Jesus ressuscitou. 
 Verdadeiro   Falso 
 
Cada um dos seguintes exercícios tem uma só resposta certa. Circule a letra da resposta certa. 
8. Se nos recusarmos a obedecer às ordens de Deus, Ele 
a)  não Se importa. 
b)  ignora-nos. 
c)  pode castigar-nos. 
 
9. As regras que guiam o Cristão encontram-se 
a)  só no Novo Testamento. 
b)  só no Velho Testamento. 
c)  em toda a Bíblia. 
 
10. Em Mateus 5:11-12, Jesus diz que recebemos um galardão no Céu se 
a)  formos perseguidos por sermos Cristãos. 
b)  nunca nos irarmos. 
c)  cumprirmos os Dez Mandamentos. 
 
11. Quando jejuarmos, 
a)  devemos dizer aos amigos. 
b)  só a igreja deve saber. 
c)  só é preciso que o Pai celeste o saiba. 
 
12. Reconhecemos um falso profeta 
a)  pelas suas acções. 
b)  pelo seu vestir. 
c)  pelo seu olhar. 
 
13. Jesus disse que os que se preocupassem com o reino de Deus, 
a)  nunca seriam perseguidos neste mundo. 
b)  teriam grandes riquezas materiais. 
c)  teriam suprido as suas necessidades materiais. 
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14. Jesus disse que, quando julgamos o próximo, 
a)  Deus nos julga pelos mesmos padrões. 
b)  ajudamos os outros a crescerem. 
c)  ficamos a saber o que devemos fazer. 
 
15. A rocha sobre a qual o sábio edifica é 
a)  generosidade. 
b)  boas obras. 
c)  obediência. 
 
16. Alguns dos frutos que o Espírito Santo produz no Cristão são: 
a)  ambição, imoralidade e egoísmo. 
b)  alegria, paz e humildade. 
c)  milagres, línguas e curas. 
 
17. A forma como um Cristão fala 
a)  afecta o seu testemunho. 
b)  não tem nada a ver com o seu testemunho. 
c)  não é importante. 
 
18. Efésios 6:4 diz que os pais devem 
a)  deixar a educação dos filhos à igreja. 
b)  deixar a educação dos filhos à escola. 
c)  ser eles a educar cristãmente os filhos. 
 
19. Não é preciso termos medo porque 
a)  Deus prometeu não nos abandonar. 
b)  não há nada de que ter medo. 
c)  somos suficientemente fortes para enfrentar qualquer coisa. 
 
Perguntas Gerais: Circule a sua resposta a cada uma das perguntas. 
20. Estudou cuidadosamente as Lições 6-10? 
 Sim    Não 
 
21 Completou todos os Exercícios de: Para Fazer das Lições 6-8? 
 Sim    Não 
 
22. Completou todos os Exercícios de: Para Fazer das Lições 9-10? 
 Sim    Não 
 
23. Verificou as suas respostas dos Exercícios de: Para Fazer das Lições 6-10?  
 Sim    Não 
 
24. Reviu os objectivos das lições para ver se era capaz de cumprir o que ali lhe era sugerido? 
 Sim    Não 
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