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GUIA DO
PROFESSOR

9. Ajude o aluno a cultivar o hábito da oração.
Ensine-o você mesmo orando com ele.

1. Você está de parabéns por aceitar o desafio de
ensinar um novo crente usando Nova Vida em Cristo
como seu guia. Os resultados deste estudo podem
produzir frutos eternos.

10. É preciso entender que o discipulado é
muito mais que estudar as lições de Nova
Vida em Cristo. O discipulado implica
numa mudança de vida para o discípulo.
Este manual é somente uma ajuda inicial.
O aluno necessita de ajuda contínua para
buscar mudanças em seu caráter, sua forma de pensar, seus hábitos, etc.

2. Deixe que a Bíblia seja sempre sua autoridade ao
responder as perguntas. O aluno deve buscar as passagens bíblicas por si mesmo e procurar responder
com base no que a Bíblia diz. Alguns novos crentes
necessitam de uma breve orientação para encontrar
as passagens em suas Bíblias.

11. É de suma importância que o discípulo aprenda
hábitos como a leitura diária da Bíblia, oração e memorização dos versículos bíblicos. Ao início de cada
lição, separe um momento para revisar o versículo de
memorização anterior e perguntar como vai com seu
estudo bíblico diário. Não se deve reclamar se não
houver cumprido algumas de suas tarefas. Mas se
deve estimular a fazê-las.

3. Este manual pode ser usado de muitas maneiras
diferentes. Na maioria dos casos, estudarão uma lição por semana, animando ao discípulo a fazer todas
as tarefas de cada lição.
4. Procure ser objetivo nas reuniões.
5. Anime o estudante a responder às perguntas com
suas próprias palavras. Evite que copie textualmente
as palavras de sua Bíblia. Isto o ajudará a entender o
significado dos textos estudados.

12. Seja sensível ao que Deus está fazendo na vida
do discípulo. Tire tempo em cada lição para responder qualquer pergunta que tiver e ajude-o a enfrentar problemas em sua vida pessoal. Considere que às
vezes não se pode responder a todas as perguntas
da lição por falta de tempo. Nesses casos, escolha as
perguntas de maior importância para discutir.

6. Evite pregar para ele. Use perguntas para descobrir o que o aluno entende e para estimular sua
participação ativa.
7. Prepare-se bem para cada estudo. Como professor, você deve estar familiarizado com o conteúdo
e idéias chaves de cada lição. Sua preparação deve
incluir a oração pelo aluno e a preparação de seu
coração.
8. Procure fazer com que o aluno pense nas implicações práticas para sua vida. Ajude-o a encontrar aplicações e específicas. As tarefas dos quadros ao lado
de cada lição estão desenhadas com este propósito.
Use-as.
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“Porque de Deus amou o mundo de tal
maneira, que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê,
não se perca, mas tenha a
vida eterna.” João 3.16”
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Passo 1

Jesus, Autor da Vida
Escreva FALSO (F) ou VERDADEIRO (V)
___ Hoje em dia, a maioria das pessoas busca uma vida melhor.
___ Todas as religiões nos levam ao céu.
___ Se me esforçar bastante posso conseguir a vida eterna.
___ Ninguém tem certeza se irá ou não para o céu.

Quem é Jesus? Se perguntarmos a dez pessoas, talvez tenhamos dez repostas diferentes para essa
pergunta. Uns dirão que foi um grande homem e mestre. Enquanto outros o chamam de Filho de Deus.
Outros o admiram pela forma que sofreu grandes abusos nas mãos dos soldados romanos. Em sua
época, alguns criam que era um enviado de Deus. Enquanto outros o viam como enganador, perigoso e
que só causava alvoroço. Como há tantas opiniões, vejamos o que a Bíblia diz sobre Ele. Procure em sua
Bíblia as passagens citadas. Se você não tem Bíblia, localize a página 21 desse manual.
JESUS: O CRIADOR DA VIDA
1. O que nos ensinam os seguintes versículos sobre Jesus? Nota: João o chama de “O Verbo” nessa
passagem porque Jesus deu a conhecer Deus entre os homens enquanto assumia a forma humana.
João 1.1 ________________________________________________________________________
João 1.3 ________________________________________________________________________
João 1.4 ________________________________________________________________________
2

Pense por um instante: Jesus é o Eterno Deus, criador do mundo inteiro. Apesar disso, como o próprio
povo tratou a Jesus? v. 11 ________________________________________________________________
Como a maioria das pessoas trata a Jesus hoje em dia? ________________________________________
Muitos dizem crer em Jesus. Dizem que são seus seguidores, mas não levam a sério seus ensinos.
Há pessoas que “recusam” Jesus definitivamente, enquanto outros são indiferentes. Recusam Jesus
dizendo: “Outro dia”, “Estou ocupado” ou “Ainda não posso”.

JESUS: O CAMINHO DA VIDA
3. Em João 14:6 Jesus diz que é o caminho, a verdade e a _______________.
4

Muitos dizem que toda religião leva a Deus. O que você acha? ___________________________________
________________________________ Segundo o próprio Jesus, quantos caminhos há? _______________
Ainda que seja comum ouvirmos dizer que toda religião leva ao céu, João 14.6 diz o contrário. Isto não é
algo que nós, os cristãos, inventamos para excluir os outros e sim o que Cristo mesmo afirmou.

HÁ UM PROBLEMA...
5. Uma vez Jesus conversou com um homem chamado Nicodemos, líder religioso, bom e respeitado na
comunidade. Mas ainda assim Jesus disse que ele precisava ___________________________. João 3.3
6. Nascer de novo? Por quê? Como? A que se referia Jesus quando dizia “nascer de novo”?
_______________________________________________________________________________________
6

Quando disseram a um
pregador bem conhecido
que em pouco tempo ele
morreria por causa de uma
doença. Ele olhou para uma
montanha, olhou para o rio
que amava tanto, e para as
estrelas. Então ele disse:
“Montanha, estarei vivo
quando você tiver desaparecido; Grande Rio, ainda estarei
vivo quando deixares de correr;
Estrelas, estarei vivo quando
já tiverem caído.” 1
Será que o pregador sabia
algo que a maioria das
pessoas não sabe?

7. É necessário nascer outra vez porque estamos _________________ em
___________________________. Efésios 2.1
Como éramos? ______________________________________________
___________________________________________________ Efésios 2.3
A evidência de nossa morte espiritual é o conflito, o medo e o rancor
que há entre as famílias, vizinhos e companheiros. Normalmente não
queremos controlar os maus desejos. Com egoísmo e orgulho dizemos:
“eu sou o melhor”, “não sou tão mal como os outros”.
8

Apesar de tudo, Deus nos deu _______________________. Efésios 2.5.

JESUS: AQUELE QUE DÁ VIDA
9. Jesus disse que era necessário nascer de novo. (João 3.3) Como nascer
de novo? Leia João 3.16-18. O que diz João 3.16 quanto á atitude de
Deus por nós? _______________________________________________
Deus nos amou tanto que deu seu Filho Jesus. O que Ele nos oferece
através de Cristo? v. 16 _______________________________________
Quem são os que podem ter vida eterna? v. 16 ___________________
____________________________________________________________
É importante notar que a vida eterna não se refere somente a nosso
futuro no céu, e sim uma nova vida desde agora. João 5.24 diz que o
crente “já passou da morte para a vida”.
10. Podemos dizer que Deus gosta de castigar o homem? João 3.17

COMO TER CERTEZA
DA VIDA ETERNA
Admita que é pecador.
Reconheça sua incapacidade de
superar o pecado no qual está
envolvido.
✓ Afaste-se de seus pecados.
(arrependa-se).
✓ Peça perdão a Deus.
✓ Creia que Jesus Cristo morreu
em seu lugar e já ressuscitou.
✓ Ore pedindo a Jesus para
entrar em sua vida e assumir
o controle. Faça a seguinte
oração:
Querido Senhor Jesus:
Sei que sou pecador e necessito
de perdão. Creio que tu morreste
por mim. Quero me afastar de
meus pecados. Agora o convido
para assumir o controle de minha
vida. Confio em ti como meu
Senhor e Salvador. Obrigado por
me salvar. Amém.

O que Deus deseja para o mundo? _____________________________
Então quem é culpado quando alguém é condenado? _____________
___________________________________________________ João 3.18
11. Longe de nos condenar. Deus realmente deseja que sejamos seus filhos.
O que nos torna filhos de Deus? João 1.12 _______________________
O que significa crer ou receber Jesus? ___________________________
____________________________________________________________
Muitos crêem com a mente. Mas não de coração. Há diferença?
Pense um pouco nas implicações desta lição.
Como é sua vida? Você está satisfeito em viver sem grandes realizações?
Até agora, como você vê Jesus?
❏ Com Indiferença
❏ Recusa
❏ Obediência
❏ Respeito à distância
❏ Não pensa muito nele.
Já recebeu a vida que Cristo oferece? ❏ Sim ❏ Não ❏ Não tem segurança
Se morresse hoje e fosse pedir permissão para entrar no céu. Então o Senhor
perguntasse: “Por quê devo deixar você entrar?” O que você diria?

Veja a explicação ao lado: COMO TER CERTEZA DA VIDA ETERNA.
O que você acha desse pensamento abaixo?
7

Passo 2

Jesus, o Cordeiro de Deus
Escreva FALSO (F) ou VERDADEIRO (V):
____ Em tempos antigos eram usados animais como sacrifício.
____ A Bíblia diz que Cristo foi levado ao matadouro como um cordeiro.
____ Para entrar no céu,é preciso ter o nome escrito no Livro da Vida.

Elizabeth era uma menina que sofria com uma rara
doença cuja esperança de ser curada seria possível
apenas por meio da transfusão de sangue de seu
irmãozinho de cinco anos. Ele, antes já havia sido
curado milagrosamente dessa mesma enfermidade.
Assim, ele possuía os anticorpos necessários para o
combate terrível.

gue.” Depois, com as camas ao lado, uma da outra, seu sangue começou a fluir de seu corpo para
o de sua irmã. Ele sorria vendo Elizabeth deixar
toda aquela palidez. Então o sorriso desapareceu
e ele perguntava baixinho: “Doutor, eu vou morrer
logo?”
Muito novo, o menino não compreendia bem. Ele
pensava que fossem tirar todo seu sangue; mesmo
assim estava disposto a sacrificar sua vida por ela.
Nesta lição veremos outro sacrifício. O maior da
história.2

Depois de explicar tudo o médico perguntou ao garoto se estaria realmente disposto a doar o sangue
para sua irmã. Por um instante ele pensou e disse:
“Se é possível salvar minha irmã, doarei o meu san-

SACRIFÍCIO
1. João se referiu a Jesus com “o __________ de Deus, que tira o __________ do mundo”.
João 1.29
Para entender o que significa “cordeiro de Deus,” é preciso lembrar que no Antigo
Testamento os judeus usavam cordeiros (carneiros) como sacrifício por seus pecados.
Levítico 4.32. Quando estavam escravizados no Egito, Deus enviou as pragas que
convenceram o Faraó a libertar os israelitas. A última praga foi a morte do primogênito
de cada família do Egito. Para salvar seus filhos, os judeus sacrificaram um cordeiro e
passaram o sangue na entrada da casa. Êxodo 12.1-13.

O SANGUE
DO CORDEIRO
PROTEGEU
A CASA

2. Desde Adão, a humanidade está condenada pelo pecado. Qual o preço de nossa salvação? Ouro e prata?
Não! De acordo com 1 Pedro 1.18-19, o preço foi muito alto. O v. 19 diz que fomos resgatados de uma
vã maneira de viver pelo precioso ________ de Cristo, como de um ____________________.
1 Pedro 2.24 explica que Cristo levou nossos ____________ em seu corpo até a cruz. Nosso resgate não
teve custo para nós. Mas para Jesus foi muito caro.
3. Isaías 53.3-7 apresenta Cristo como o cordeiro de Deus. Apesar de oferecer sua vida por nós, como Ele
foi tratado? v. 3 _______________________________________________ Na história nunca houve exemplo de amor e sacrifício igual ao de Jesus. Apesar disto, seu sacrifício foi desperdiçado pela maioria.
Você acha que hoje está diferente? ___________. Nada mudou. O mundo continua fazendo pouco caso
de Jesus. Alguns zombam, outros são indiferentes. A maioria não crê. E você, o que pensa de Jesus?
4. Por que motivo Jesus foi ferido? Isaías 53. 5 ____________________________________________________
5. O v. 6 descreve o pecado como tendência a ____________________________________________________
As ovelhas costumam se desgarrar. Portanto, andam longe do Pastor e se perdem. Pecar não é só
rebeldia. Também significa rejeitar a vontade de Deus para fazer só a nossa vontade. Nossos próprios caminhos podem parecer bons. Mas no fim estaremos completamente perdidos. Tomamos decisões equivocadas.
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6. Quantos de nós desviamos o caminho? Isaías 53.6 ______________________________________
7. O que Deus fez para tornar possível nosso retorno? v. 6-7 _______________________________________
_________________________________________________________________________________________
Resumindo:

Dizer que Cristo é o Cordeiro de Deus significa dizer que Ele deu
sua vida para nos resgatar. Ele levou sobre si o nosso castigo.

Eu e o Pecado
Qual é o meu caminho até aqui? Geralmente tenho caminhado:
			

❏ Pelo caminho que Deus traçou para mim.

❏ Por meu próprio caminho

❏ Não estou seguro para responder.

De que maneira o pecado se revela em minha vida? ______________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Medite em sua condição de pecador e no sacrifício do Cordeiro de Deus para te salvar.

O CORDEIRO NO FUTURO

Quem estará no céu?

8. Apocalipse 12.10-11 fala do futuro no céu, quando os crentes terão vitória
sobre Satanás. O que nos dá a vitória sobre o diabo? __________________

Somente os que estão
escritos no Livro da
Vida do Cordeiro.
Apocalipse 21.27

____________________________________________________________v. 11
...e ele não teve seu
nome escrito no
Livro da Vida?

9. Quem terá entrada garantida no céu?
Apocalipse 21.27 _____________________________
____________________________________________
10. Qual será o destino de quem não tiver seu nome no
Livro da Vida? Apocalipse 20.15 ________________

Você está escrito
No Livro da Vida?

____________________________________________
✓

Você está com seu nome escrito no Livro da Vida do Cordeiro? ❏ Sim ❏ Não
				❏ Não estou seguro

✓

Há algo atrapalhando? O que é? ______________________________________________

✓

Como fazer para ter o nome escrito no Livro da Vida do Cordeiro? __________________
________________________________________________________________ Veja abaixo:

Use a seguinte oração para escrever seu nome no Livro da Vida do Cordeiro:
Senhor, estou ciente de que tenho andado em meus próprios caminhos.
Há momentos que tenho ignorado sua vontade, pensando que estou bem.
Há momentos que não quero fazer as coisas do teu modo e sim do meu jeito.
Estou perdido em meu caminho. Sei que meus pecados são muitos e
não tenho o que oferecer por eles. Mas eu me arrependo.
Agradeço por enviar Jesus, o Cordeiro como
sacrifício perfeito e suficiente para me perdoar.
Creio que morreu por meus pecados e ressuscitou.
Eu aceito como Senhor e Salvador.
Obrigado por me perdoar e dar-me a vida eterna.
Sinceramente,
Alguém que estava perdido.
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Passo 3

Jesus, Bom Pastor
Escreva FALSO (F) ou VERDADEIRO (V)
____ Muitos dizem estar com Cristo. Mas ainda podem decepcioná-lo.
____ Ninguém me ama ou se preocupa realmente comigo.
____ Cristo me guia para sempre e eternamente.

“E, vendo a multidão, teve grande compaixão deles,
porque andavam desgarrados e errantes como
ovelhas que não têm pastor.” Mateus 9.36

ALGUÉM SE PREOCUPA COMIGO? João 10
Quantos de nós estão com a vida fora de controle? Nos sentimos inseguros, abandonados, maltratados, na
solidão. Longe dos outros e, principalmente de Deus. Somos como ovelhas sem pastor que Jesus menciona
no versículo acima.
1. Há pessoas que prometem ajudar-nos. Mas não cumprem sua palavra. Nos sentimos tristes por isso.
Feridos pelos que dizem estar ao nosso lado e não estão. Alguém fez você se sentir triste assim? Quem?
❏ Seus pais

❏ Seu esposo/a

		❏ Alguém que admirava.

❏ Outra pessoa da família

❏ Um líder religioso

		❏ Um amigo, vizinho ou colega de trabalho
Como decepcionaram você? ____________________________________
_____________________________________________________________
2. Vivemos em mundo muito hostil. Há perigo por todo lado. Muitos
vivem em casas muradas e gradeadas com medo de assaltantes. Jesus
menciona essas pessoas mal intencionadas que nos rodeiam. Busque
respostas para as seguintes perguntas no capítulo 10 de João.
João 10.10 fala do ladrão que só vem para _______________________
Mas Jesus veio para ___________________________________________
3. Há alguns que se dizem amigos, mas só querem se aproveitar. Em João
10.1-13 Jesus compara o Bom Pastor e os falsos que Ele chama de
“mercenários”. O mercenário não é o dono. Portanto, foge diante das
dificuldades, porque ________________________ as ovelhas. João 10.13
4. Mas Jesus é o ______________________________________. João 10.11
O que o Bom Pastor faz? v.11 __________________________________
Como ele ofereceu sua vida? ___________________________________
5. Do seu modo de entender, qual é o trabalho de um pastor? _________
____________________________________________________________
6. Além disso, o Bom Pastor _____________ suas ovelhas. João 10.14
Ninguém conhece nossas necessidades melhor do que Ele.
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A VOZ DO BOM PASTOR
“Minhas ovelhas ouvem a minha
voz, e eu as conheço, e elas
me seguem.” João 10.27
Um turista sírio encontrou três
pastores com suas ovelhas
revoltas, bebendo água.
Depois de algum tempo um
dos pastores disse: “Menah,
Men-ah!”- ou seja, “Sigamme” em árabe. Então subiu
um morro. Ao escutar a voz
do pastor suas ovelhas deixaram as outras e seguiram-no.
O segundo pastor fez o mesmo. E suas ovelhas também o
seguiram.
O turista perguntou ao
terceiro pastor: “Se eu vestir
sua roupa, pegar o cajado e
chamar as ovelhas... elas me
seguirão?” “Experimente”
disse o pastor. Ele o fez.
Mas não teve bom resultado
porque não reconheceram
sua voz.
“Quer dizer que não seguirão ninguém mais além de
você?” Perguntou o homem.
“Não” disse o pastor. “Só as
que estão enfermas, seguem
a qualquer um”. 3

De todas as pessoas, quem realmente se preocupa com você? ______________________________
Alguém se preocupa com você mais do que Jesus? ___________________________
Alguém já fez um sacrifício por você semelhante ao que Jesus fez? _____________
ENTRADA AO REBANHO
Além de ser o Bom Pastor, Jesus também disse no v. 9: “sou a porta”. Nos
tempos antigos o curral era cercado com pedras, sem portão. A porta era
uma abertura por onde as ovelhas entravam e saíam. Nessa abertura o pastor
passava a noite vigiando as ovelhas. Literalmente o pastor era a porta.
7. Jesus disse em João 10.9 “eu sou a porta; aquele que ____________________________, será ___________
Ao dizer que é a porta, Ele mostrava a única maneira de entrar na família de Deus: através dele mesmo.
8. Você gostaria de ter um pastor para cuidar de você? ___________
A Bíblia ensina que só há uma entrada para o céu, por meio da fé
em Jesus. Nem religião, nem obras podem salvar. Só Jesus.
Entrando pela Porta

Você se descreve melhor em quais dessas frases abaixo?
❏  Só confio em Jesus para ser salvo.
❏  Confio em Jesus e nas boas obras para salvar-me.
❏  Estou seguro que pertenço ao rebanho de Jesus.
❏  Não tenho segurança de estar dentro ou fora do rebanho.
Se você não está seguro, esta oração
pode ajudar a conhecer o Bom Pastor:

➠

Senhor, hoje me dou conta de estar
andando fora de seu rebanho.
Estou cansado e perdido,
sem os teus cuidados.
Creio que o Senhor morreu
por mim naquela cruz.
Neste momento quero convidá-lo
para ser meu Salvador e Senhor.
Estou me colocando sob os teus
cuidados e autoridade.
Pela fé, eu recebo a vida
eterna que me oferece.

9. Cristo disse “Minhas ovelhas ouvem minha voz... e me seguem.” João 10.27
Você ouve a voz de Jesus?

❏ Regularmente

❏ Bem pouco

❏ Quase nunca

Como podemos ouvir a voz de Jesus hoje em dia? _______________________________________________
10. Você segue a Cristo?

❏ Regularmente

❏ Bem pouco

❏ Quase nunca

❏ Não sei como seguir

Há algo que está impedindo de seguir a Cristo? O que é? _________________________________________
11. Jesus promete vida eterna aos que pertencem a Ele. v. 28 Se crê em Cristo, torna-se uma ovelha.
Que segurança você tem do futuro? João 10.28 Por quê? ________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Deixe Jesus cuidar de você, estando sozinho e angustiado.
Assim, não terá que se cuidar sozinho.
“...deixando toda a vossa ansiedade sobre Ele,
porque Ele tem cuidado de vós”. 1 Pedro 5:7
Jesus te
chama.
Você está ouvindo?
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Passo 4

Jesus está vivo!
Escreva FALSO (F) ou VERDADEIRO (V)
___ Podemos viver como queremos porque tudo se acaba com a morte.
___ Todos serão ressuscitados depois da morte.
___ Podemos pensar na morte sem medo e sem desespero.

ELE ESTÁ VIVO
1

Era Domingo, pela manhã após o sacrifício na cruz. De repente... o que interrompeu a tranquilidade
do momento? Mateus 28.1-4 ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

2. O que o anjo disse às mulheres? Mateus 28.5-6 _______________________________________________
Parecia uma surpresa. Mas Jesus havia dito que seria morto e no terceiro dia haveria de ressuscitar.
Mateus 16.21
3. Não só ressuscitou, Atos 1.9-10 nos diz que logo foi ___________________________________________
Além de subir aos céus, o que promete o v. 11? ________ ______________________________________
4. A ressurreição de Jesus é um evento único na história. Tão extraordinário que muitos não acreditam.
Romanos 1.4 ressalta a importância da ressurreição quando diz que Jesus foi declarado _____________
______________ pela _____________________________.
			

Qual a importância sabermos que Jesus ressuscitou dos mortos?

			

Isso nos afeta hoje? Vejamos o que a Bíblia diz:

5. Como seria se Cristo não houvesse ressuscitado?
1 Coríntios 15.12-13 _______________________________________________
1 Coríntios 15.17 __________________________________________________
QUANTO A NÓS... O QUÊ NOS ESPERA?
6. Há pessoas que não acreditam na ressurreição. Pensam igual aos de
1 Coríntios 15.32: “Se os mortos não ressuscitam ______________ e
________________ porque amanhã __________________”.

“Se os
mortos não
ressuscitam,
comamos e
bebamos,
porque
amanhã
morreremos.”
1 Coríntios
15.32

Muitos preferem acreditar que tudo se acaba com a morte. Esquecem que terão que prestar contas a
Deus depois desta vida. Querem viver do seu modo, e não pensam nas consequências.
O que diz em João 5.28-29? Haverá ressurreição? ____________________________________________
Conta-se que o avestruz mete a cabeça na areia quando se sente ameaçado para evitar o perigo.
Sabemos que isto não é certo. Do mesmo modo, uma pessoa não pode mudar a realidade da
ressurreição apenas porque pensa que ela não vai acontecer.
7. Quando soube que seu amigo Lázaro havia morrido, o que Jesus disse à Marta? João 11.25-26
“Eu sou a ________________ e a _________. Quem _____________ em mim, ainda que esteja morto,
_______________. Todo aquele que vive e ________ em mim, não _______________”.
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Terminou perguntando “Crês nisto?”. Logo, quando Lázaro se
levantou dos mortos, muitos creram nele, mas não todos; pois viram
isto como ameaça as suas tradições religiosas. João 11.45-48.
8. Leia Atos 17.30-32. Paulo falou aos atenienses exortando a todos
que se _________________ porque Deus estabeleceu um dia em que
_________________________________________. v. 30-31
Cristo mesmo será o juiz cuja autoridade foi estabelecida quando Deus o
levantou dos mortos (v. 31).

v. 32 Ao ouvir sobre a ressurreição dos mortos, uns ______________,
e outros diziam ______________________________________.
O QUÊ DISSERAM QUANDO
ESTAVAM A PONTO DE MORRER?
Alguns temen a morte, enquanto
outros esperam com tranquilidade.
Repare as palavras de alguns discípulos de Jesus em seus últimos momentos de vida:
“A eternidade se aproxima de mim
como um lugar de Glória.” 4
“Vou para a eternidade como uma
criança que sai da escola para
casa.”5
“O Sol se põe, mas para mim se
levanta. Estou trocando a cama
por uma coroa. Adeus.”6
“Não chore por mim. chore por si
mesmo. Estou indo para o Pai de
nosso Senhor Jesus Cristo.”7

Sempre haverá os que fazem zombaria e os que querem saber mais.
Todos devem perguntar:
Jesus ressuscitou? 		
Jesus dá vida eterna? ❏ Sim
Serei ressuscitado para vida
eterna ou para condenação?

❏ Sim
❏ Não
❏ Não sei
❏ Não
❏ Não sei
❏ Sim

❏ Não

❏ Não sei

Não basta saber que há ressurreição, é preciso confiar. Como vimos
em João 11.25-26, os que crêem não morrerão eternamente.

9. 1 Coríntios 15.55 diz Onde está, ó morte, tua vitória? Enquanto
Deus nos diz que há vitória sobre a morte, alguns de nossos amigos
negam. Em quem devemos acreditar? _________________________
10. Algo grande espera pelos que crêem em Cristo. O que é?
2 Coríntios 4.14 ___________________________________________
Estaremos na presença de Deus para sempre, juntos com todo o seu
povo. Portanto, o v.18 diz que devemos prestar atenção nas coisas
que ____________________, e não nas que _____________________
Por quê? ___________________________________________________
___________________________________________________________

PARA PENSAR
Efésios 1.20-21 explica que o
poder de Deus operou em Cristo
ressuscitando-o dos mortos. Agora
Cristo está sentado a ____________

Pela ressurreição de Cristo, sabemos que algo além da sepultura nos
espera. Ele foi o primeiro a subir ao céu, mas não é o último. Nossa
morte é um passo muito maior do que podemos imaginar.

Perguntas para discutir:

__________________________.v. 20
Sentado ali, à direita de Deus, Cristo
está sobre todo governo e autoridade... não só neste século, como também no futuro.
Medite na importância de saber
que Cristo está sobre todo governo
e autoridade.

Como ter segurança de ressuscitar para vida eterna e não para
condenação?
Precisamos nos preocupar se a maioria de nossos amigos não crê em
Jesus, ou podemos nos manter indiferentes quanto às promessas de
Cristo?
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Passo 5

Cristo, meu advogado
Escreva Falso (F) ou Verdadeiro (V)
____ Precisamos de um advogado para nos defender no juízo de Deus.
____ Nosso advogado, Jesus, defende os culpados.
____ Há muitos mediadores entre Deus e os homens.

Uma história interessante...

Você lembra suas travessuras de criança?

Uma menina havia colocado seu melhor
vestido porque vinham visitas especiais
em sua casa. Sua mamãe ocupada com
os preparativos para receber as visitas,
deixou a menina brincar. Mas deu uma
advertência: “Cuidado, não vai brincar
com água e molhar o vestido como
costuma fazer!”

Essa engraçada história à esquerda se baseia em um fato
real. Bem que gostaríamos de resolver todos os nossos problemas tão facilmente como essa menina pensou em fazer
com a tesoura. Pense um pouco e responda:

Rapidamente ela esqueceu e começou
a brincar com água. Enquanto brincava
ouviu alguém batendo na porta. Quando
ela foi atender percebeu que a bainha de
seu vestido estava muito molhada.

❏ Sim ❏ Não Você sente que é acusado pelo seu passado?

“Ah! Mamãe vai me bater!” “O que farei?” Sua mente imatura começou a fazer
planos. Ela pegou uma tesoura e cortou
a bainha do vestido molhada. Alegre,
pensava: “Mamãe já não vai saber que
molhei meu vestido.”

❏ Sim ❏ Não Você esconde coisas assim para que ninguém
fique sabendo.
❏ Sim ❏ Não Você sente remorso e fica com vergonha?
❏ Sim ❏ Não Você fez algo tão mal que parece que não
tem perdão?
❏ Sim ❏ Não Haveria remédio para uma consciência
pesada?
O sentimento de culpa por nossas falhas causa vergonha
e nos sentimos impotentes para resolvê-los. Sempre nos
perguntamos: “O que vão pensar de mim?” “Deus
poderia me perdoar?”
Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não
pequem; mas se pecarem, temos um advogado
junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2.1

Ela confiava que tinha eliminado a
evidência de sua travessura. Assim ela foi
até a sala para cumprimentar as visitas.8

1. Alguma vez você pensou que fosse precisar de um advogado para se defender diante de Deus? _______
Em que situações uma pessoa precisa de advogado? ____________________________________________
2. Alguns não encaram o pecado como coisa séria porque pensam: “Deus me perdoará porque tem outros
piores do que eu.” O que a Bíblia diz de quem se sente suficiente para entrar no céu sem ajuda?
Isaías 64.6 _______________________________________________________________________________
Há alguém tão mal que não mereça o perdão de Deus? Romanos 5.8 _____________________________
Você sabia que tem um advogado?

Leia 1ª João 2.1-2 e responda:

3. A quem se dirigem essas palavras? v.1 ________________________________________________________
Filho de Deus é aquele que se arrepende do pecado e convida Jesus para ser seu Salvador e Senhor.
Deus é realista. Ele não deseja que eu peque. Mas reconhece que há momentos em que vacilamos na fé.
4. Quais os nossos recursos em momentos de fracasso? v.1 _________________________________________
Que conforto! Saber que temos um advogado que intercede por nós.
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5. Alguns não confiam nos advogados. Seria diferente com Jesus?
“Porque todos pecaram,
e afastados estão da glória
de Deus.” Romanos 3.23

De acordo com o v.1 Ele é ______________ . Pense nisto.
6. Como será o juízo para você? Está seguro ou temeroso?_____________
Eclesiastes 7.20 diz: “Não há homem justo sobre a terra, que faça o bem
e não peque.”
7. Já que estamos condenados pelo pecado... Haveria como escapar do
castigo?  Como Jesus poderia nos defender, já que somos culpados?
De acordo com 1 João 2.2 Ele é __________________ por nossos
pecados. A palavra propiciação em algumas traduções bíblicas significa:
“o sacrifício pelo perdão de nossos pecados”. O sangue de Jesus acalma
a ira de Deus, pagando o preço de nossa salvação. Deus está satisfeito
com o sacrifício de Cristo e não exige nada além disso. Como boas
obras, ação social, etc.

CONTRATO COM
MEU ADVOGADO
Senhor Jesus Cristo,
Perciso de sua ajuda para me
defender. Minhas acusações são
graves e sou culpado por elas.
Não tenho defesa para justificar
minha conduta. Estou arrependido de todo mal que já fiz.
Creio que derramaste seu
sangue para pagar minha dívida
perante a sua Lei. Entendo que
o Senhor levou minha sentença
e tudo foi pago por sua morte.
Por esse acordo, eu te recebo
como meu advogado, convidando-o para me defender diante
de toda acusação. Eu o aceito
como meu Senhor e renuncio
a tudo em que confiei até agora.
Não posso pagar. Porque sua
oferta não tem comparação.
O melhor que posso fazer ainda
não será suficiente. O que
ofereço é apenas minha
confiança em ti. Além disso,
entrego minha vida.
Vou precisar de sua ajuda para
sempre. Estarei lutando contra o
pecado.
Atenciosamente,
____________________
Assinatura
____________________
Data

Algumas Verdades Sobre Nosso Advogado
✓ Ele é justo. Ele não ganha através de manobras da lei distorcendo a
verdade. Ele não aceita suborno e não usa mentiras.
✓ Cristo é quem defende os culpados. Sem Ele não haveria defesa
nenhuma. Nem esperança para triunfar.
✓ Cristo está só diante do Pai para nos defender. Não precisa testemunhas.
Porque seria em vão. Não há outra pessoa para nos inocentar.
✓ Seu adversário é o diabo, cuja tática é acusar-nos. Apocalipse 12.10-12
Jesus vence as acusações do diabo lembrando seu sangue derramado.
✓ Jesus não proclama nossa inocência. Ele admite nossa culpa. Seu
argumento é o castigo que sofreu com a morte na cruz. A dívida está
cancelada.

8. 1 Timóteo 2.5 diz que há um só _____________ entre Deus e os homens,
_________________ homem. O que é um mediador? É aquele que age
entre nós. Nos reconciliando quando passamos por problemas.
9. Quantos mediadores temos de acordo com 2 Timóteo 2.5? __________
Muitos não crêem que Jesus é o único mediador entre Deus e os
homens; Procuram outros meios de chegar a Deus.
Escreva algumas maneiras usadas na tentativa de se chegar a Deus.
_____________________________________________________________
Na verdade, não estamos em condições de nos defender diante
de um Deus santo. Tampouco a igreja, os santos ou as religiões
poderiam nos salvar. Somente Jesus Cristo..
Você está confiando em Jesus como seu advogado, confia em si
mesmo ou em algum outro? _________________________
Leia o “Contrato com meu Advogado” na coluna ao lado e veja
se você está de acordo.
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Meu Advogado
Autor Desconhecido

Depois de viver “uma boa vida”, meu tempo
chegou ao fim. A primeira coisa que lembro
foi de estar sentado na sala de espera de uma
corte. As portas se abriram, mandaram eu
entrar e sentar-me no banco de réu. Olhei ao
meu redor e vi que o fiscal era a pessoa mais
desagradável que jamais havia visto. Mal encarado, ele me olhava. Sentei e vi a minha esquerda o advogado. Um cavalheiro amável
e bondoso que me parecia familiar.
De repente, a porta da frente da sala de justiça se abriu e apareceu o juiz com sua roupa
escura. Impressionava tanto que não podia tirar
meus olhos dele. Após tomar assento, ele disse:
“Começemos.”
O fiscal se levantou e disse: “Meu nome é
satanás e estou aqui para demonstrar porque
o acusado merece o inferno”. Ele prosseguiu
contando todas as mentiras que eu já havia
dito, aquilo que havia roubado e como havia
enganado os outros. Ele contava cada
perversidade de minha vida passada.
A cada minuto me sentia pior. Estava tão envergonhado que não conseguia sequer levantar os
olhos para o advogado. O diabo mencionava
um pecado após outro. Eu mesmo já não me
lembrava. Eu me senti incomodado. Principalmente por ver meu advogado em
silêncio todo o tempo.
Eu admitia ter feito tudo aquilo. Mas também
fiz muitas coisas boas. O que eu fiz de bom não
poderia cancelar o que fiz de mal? O acusador
terminou, furioso, dizendo: “Este homem deve
ser lançado no inferno. É culpado de tudo.
Ninguém pode provar o contrário.”
No momento certo, meu advogado pediu
permissão para se aproximar do tribunal.
Apesar dos protestos, o Juíz aceitou sua petição. Enquanto caminhava para o tribunal, vi
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pela primeira vez seu esplendor e majestade.
Lembrei-me porque me pareceu tão familiar.
Era Jesus, meu Salvador e Senhor. Ele parou
em frente ao Juiz e falou com voz suave: “
Olá, papai.” Depois se dirigiu à corte: “Satanás
está certo em dizer que este homem pecou.
Não vamos negar. Aceitamos as acusações.
Realmente este homem merece o castigo da
morte.”
Ele respirou e, de volta ao Pai proclamou com
as mãos extendidas: “Eu dei minha vida na
cruz para que esta pessoa pudesse ter vida
eterna. Ele me aceitou como seu Salvador e
Senhor.” Disse mais: “Seu nome está escrito no
Livro da Vida e ninguém poderá arrebatá-lo.”
“Satanás ainda não entende que este homem
não receberá justiça. E sim misericórdia.”
Tornou a sentar. Mas antes olhou para o Pai e
disse: “Não há mais o que fazer. Eu fiz tudo o
que precisava.”
O Juiz levantou sua mão poderosa e bateu
o martelo com força enquanto dizia: “Está
livre. O castigo já foi pago totalmente. Caso
encerrado.”
Enquanto saía do salão com meu advogado,
escutava satanás gritando: “Não estou
satisfeito. Ganharei o próximo caso.”
Perguntei a Jesus se alguma vez Ele havia
perdido um caso. Ele me olhou e disse:
“Todos que vêm a mim recebem o mesmo veredito: Totalmente absolvido.” 9

vido:
absol
do
Cerra
n
e
o
s
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Meu Refúgio
Alguns pioneiros cruzavam os prados do Velho Oeste
em busca de terra para cultivar. Viajavam lentamente
em carretas de boi cobertas com lona. Um dia, viram
assustados, uma nuvem de fogo que se extendia por
quilômetros. O fogo avançava em sua direção desde o
oeste consumindo todo o pasto seco dos prados. Haviam
passado por um rio no dia anterior. Mas não dava tempo
de voltar lá sem que as chamas os atingissem. O que
fazer? Paralizados, com medo, um homem orientou que
pusessem fogo no pasto que estava por trás deles. Depois
de queimado, tornou-se um bom espaço. Então puderam
se refugiar .

fogo?” O líder respondeu: “Minha filha, as chamas não
podem mais nos alcançar. Estamos seguros porque o
fogo já passou por aqui. Estamos a salvo.” E assim foi.
Que ilustração! Temos segurança em Cristo. O fogo do
juízo de Deus passou sobre Ele. Assim tornou-se o nosso
refúgio. Estamos a salvo porque Ele já foi queimado
pelo fogo em nosso lugar.
Sobre Ele vingança do alto caiu,
o que nos levaria ao abismo.
Ele é o nosso refúgio porque
nossos pecados, Ele assumiu.10

Enquanto o terrível incêndio avançava, uma menina
gritou:“Temos segurança de não sermos consumidos pelo

Meu Rei Virá

“Eis que
vem sobre
as nuvens...”

Por isso Deus o exaltou à mais alta posição
e lhe deu o nome que está acima de todo nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho,
nos céus, na terra e debaixo da terra,
e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor,
para a glória de Deus Pai.

Das passagens à direita
podemos aprender o seguinte sobre a segunda
vinda de Cristo:

Filipenses 2.9-11

✓ Todos O verão. O que agora é invisível será visto
por todos.
✓ Será reconhecido em toda a Terra e no céu
como Rei dos Reis.

Eis que ele vem com as nuvens,
e todo olho o verá,
até mesmo aqueles que o traspassaram;
e todos os povos da terra se lamentarão
por causa dele. Assim será! Amém.

✓ Antes de estabelecer seu reino, Ele julgará as
nações. Haverá lamento quando se derem conta
do equívoco. Mas será tarde.

Apocalipse 1.7

✓ Seu reino não terá fim. Será permanente.
Ao contrário do mundo atual.

“O reino do mundo se tornou
de nosso Senhor e do seu Cristo,
e ele reinará para todo o sempre”.

Pensemos
1.

Como você se sente ao ler essas passagens de Apocalipse?

❏
❏
❏
2.

Apocalipse 11.15

Tenho temor. Não sei como será meu juízo.
Sinto segurança.
Estou animado a fazer o bem. Mesmo quando zombam de mim.

De sua boca sai uma espada afiada,
com a qual ferirá as nações.
“Ele as governará com cetro de ferro.

Seu passaporte para entrar no céu está garantido?

” Ele pisa o lagar do vinho do furor
da ira do Deus todo-poderoso.
Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome:
REI DOS REIS E SENHOR DOS SENHORES.

___________________________________________
3.

Você está entre aqueles que se lamentarão? Ou estará
com aqueles que se alegrarão na vinda do grande Rei?

Apocalipse 19.15-16

_________________________________________________
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Passo 6

Cristo, Rei
Escreva Falso (F) ou Verdadeiro (V)
_____ Cristo reinará um dia, trazendo a paz que o mundo espera.
_____ Para muitos a volta de Jesus será motivo de lamento.
_____ O mundo está perdido. Não há esperança maior senão o desastre
		 em que vivemos.

Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado,
e o governo está sobre os
seus ombros.
E ele será chamado
Maravilhoso, Conselheiro,
Deus Poderoso, Pai Eterno,
Príncipe da Paz. Ele
estenderá o seu domínio,
e haverá paz sem fim
sobre o trono de Davi e
sobre o seu reino...
Isaías 9.6-7

O Rei que virá
Apesar de Jesus ter nascido em uma família humilde e começar sua vida
como carpinteiro, Isaías profetizou seu nascimento. O pequeno bebê não
seria apenas adorado pelos pastores e magos. Ele levaria o reino de Deus
e seria chamado Príncipe da Paz (Isaías 9.6-7). Nesta lição veremos o que
a Bíblia diz sobre Jesus, o Rei que vem.
1. O que o anjo disse a Maria em Lucas 1.31-33 sobre o futuro de seu
filho Jesus? ___________________________________________________
_____________________________________________________________

Ao falar do “Trono de Davi, seu pai”, é uma profecia de que Jesus Cristo, um descendente do rei Davi,
reinaria sobre Israel para sempre. A história diz mostra que Jesus se apresentou como o Rei prometido a
Israel. Porém, em vez dele ser aclamado, foi rejeitado e crucificado. Isto não significa que suas profecias
não tenham se cumprido. Algumas ainda vão se cumprir.
2. O que diz em Filipenses 2.7-8 sobre Jesus? ___________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Ele veio como um servo humilde e a máxima expressão disso foi sua morte na cruz. Mas... a história
acabou? Continuemos.
3. De acordo com Filipenses 2.9-11. Apesar de rejeitado no passado, como será recebido no futuro?
________________________________________________________________________________________
4. Você concorda que todo joelho vai se dobrar diante de Cristo? __________________________________
Qual é a condição do mundo atual? _________________________________________________________
Vivemos em um mundo de guerras, contra Cristo e contra suas leis. Muitos rejeitam o plano de salvação
em Cristo, enquanto outros aceitam.
O REINO DE DEUS
5. Apesar de Jesus falar muito sobre o “Reino de Deus”, esse reino não é
visível. Cristo reina nos corações de seus seguidores. Qual é a prova de
que sua vida está submetida à vontade de Cristo? Mateus 7.21
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Não podemos dizer que Cristo é nosso rei se não cumprirmos o que Ele nos ensina.
Um rei merece obediência.
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6. A que se compara o Reino de Deus em Mateus 13.31-32?
SEGUINDO
O MEU REI

É como uma _________________________ , ainda que seja a menor
das sementes, cresce e torna-se a maior das hortaliças. Para muitos,
não há importância em seguir a Cristo. Alguns preferem a aclamação
dos amigos e o conforto de seus bens. Mas com o tempo se descobre
que o mais importante não é o que se vê. Quem se une a Cristo se
torna parte de uma equipe ganhadora.

Para ter idéia dos valores que
regem o Reino de Deus, leia o
Sermão do Monte em Mateus 5-7.

7. Mateus 13.45-46 compara o Reino de Deus a um comerciante que buscava _______________________
Ao encontrar uma de grande valor, foi e vendeu ________________________ e a __________________
O que você aprende com essa parábola sobre o valor de pertencer ao Reino de Cristo? _____________
________________________________________________________________________________________
8. O que se requer para entrar no Reino de Deus? João 3.3 _______________________________________
O nascimento espiritual ocorre quando alguém recebe a Jesus pela fé como seu Salvador e Senhor.
Então ele torna-se filho de Deus.
9. Mateus 6.33 nos manda buscar primeiro o Reino de Deus e sua justiça. O que esse texto nos ordena
como cidadãos do Reino de Cristo? _________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Primeiro se busca o Reino, ou seja, obedeça a Cristo como Rei.
Ele deve ser o primeiro. Devemos colocá-lo acima de qualquer coisa.
A final, quem manda? ...O Rei!

A que Reino
pertenço?

Desse modo, cada um deve se perguntar:

Eu pertenço ao Reino? Sou cidadão do Reino? ❏ Sim

❏ Não

❏ Não sei.

A que reino eu pertenço? __________________________________________
Já recebeu
seu passaporte
para o céu?

Estou vivendo como cidadão fiel? ❏ Sim
Quem manda em minha vida?

❏ Cristo

❏ Eu

❏ É difícil.
❏ Meus interesses.

Se você deseja se aproximar de Cristo, leia abaixo “Conversando com meu Rei”.

Conversando com meu Rei
Oh, meu Rei Jesus: Eu te reconheço como criador
supremo de todas as coisas. Eu me humilho diante
de teu poder e majestade. Quero convidá-lo para
assumir o controle de minha vida. Controla minha
mente para que aprenda a pensar de acordo com
os teus interesses, e controla meus pés para que
sigam teus passos.
Quero proclamar tua glória até que venha o teu Reino.
Desejo tuas ordens em mim e no mundo inteiro. Oh, meu
Rei eterno, espero com alegria o dia em que todo joelho
vai se dobrar diante de ti.

e zombam de ti. Eles pensam que são mais
importantes. Como se o universo girasse em
torno deles. Eu também era assim. Mas percebi
que sou apenas um peixinho em seu grande
oceano.
Sinto-me pressionado pelo mundo que procura me amoldar a seus costumes. Ajuda-me a resistir a tentação de seguir o mundo ou declarar que sou meu próprio senhor. Tu
és a minha esperança para o presente e para a eternidade.
		

Teu humilde servo,
___________________________

		
As nações se confundem na injustiça. As pessoas duvidam

COMO SERÁ SUA VINDA?

❏ Não

Veja “Meu Rei Virá” na página 17
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Assinatura

E AGORA, O QUÊ FAZER?
Se você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador lendo esse material, seu líder vai oferecer
alguns conselhos do que se deve fazer agora. Se você não tem um líder, então preste
atenção:
“Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já
passaram. Eis que tudo se fez novo.” 2 Co 5.17
Nasceu de novo, seus pecados são perdoados. Torna-se nova criatura.
Só Deus transforma sua vida. Viva pela fé, entregando-se a Deus e
confiando em seu Santo Espírito. Deus mesmo fará toda a mudança
necessária em sua vida.
Como recém-nascido em Cristo, é preciso começar o crescimento.
Isto se chama discipulado. Certos exercícios espituais fortalecem o novo
crente em Cristo. Quanto mais praticar, mais forte será.
1. Ore em todos os momentos e todos os dias. Orar é conversar com Deus. Conta alegrias e
tristezas. Pode dar louvor, agradecer, confessar pecados e pedir ajuda.
2. Leia a Bíblia todos os dias. Um bom livro para começar é o de João, no Novo
Testamento. Antes de ler, diga: “Senhor, aqui estou para ouvir tua voz”. Leia baixo e
devagar, meditando na mensagem. Alguns trechos devem ser lidos várias vezes para
melhor compreender. Sobretudo, é importante praticar o que foi lido.
3. Procure uma igreja evangélica onde se prega a Palavra de Deus. Esse povo é sua nova
família. Peça a ajuda do pastor para integrar você na igreja.
4. Fale de Jesus para outros também. Conta o que Ele fez em você e por você.
5. Afaste-se do mundo de pecado no qual você vivia antes. Ore pedindo ajuda de Deus
para resistir às tentações. Mas se você pecar, confesse rápido ao Senhor.
6. Obedeça sempre a Cristo. Permita que Ele conduza
todas as áreas de sua vida.
7. Comoçe os estudos da série “Nova Vida em Cristo”.
São três volumes e você pode adquirir verificando
na página 2. É possível encontrar no site:
www.nuevavidaencristo.org

NOVA
VIDA
EM CRISTO

Volume 1

Passos Básic

os da Vida
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Cristã

Textos Bíblicos
Passo 1
João 1.1-4
1 No princípio era aquele que é a Palavra. Ele estava com Deus, e era Deus.
2 Ele estava com Deus no princípio.
3 Todas as coisas foram feitas por intermédio dele; sem ele, nada do que existe teria sido feito.
4 Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens.
João 1.11
11 Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam.
João 14.6
6 Respondeu Jesus: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim.
João 3.3
3 Em resposta, Jesus declarou: “Digo-lhe a verdade: Ninguém pode ver o Reino de Deus, se não nascer de
		 novo”.
Efésios 2.1-5
1 Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados,
2 nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o
espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência.
3 Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os
seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira.
4 Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou,
5 deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões - pela graça vocês são salvos.
João 3.16-18
16 “Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crer não pereça,
mas tenha a vida eterna.
17 Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio
dele.
18 Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho Unigênito de Deus.
João 1.12
12 Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de
Deus...
Passo 2
João 1.29
		
No dia seguinte João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam! É o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do
		 mundo!
1 Pedro 1.18-19
18 Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da
sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados,
19 mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito
Isaías 53.3-7
3 Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém
de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima.
4 Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças; contudo nós o
consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido.
5 Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniqüidades; o
castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados.
6 Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho; e o SENHOR fez cair sobre ele a iniqüidade de todos nós.
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Ele foi oprimido e afligido; e, contudo, não abriu a sua boca; como um cordeiro foi levado para o matadouro,
e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca.

Apocalipse 12.10-11
10 Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: “Agora veio a salvação, o poder e o Reino do nosso Deus, e a
autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso
Deus, dia e noite.
11 Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram; diante da morte, não
amaram a própria vida.
Apocalipse 21.27
27 Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas
		
unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro.
Apocalipse 20.15
15 Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo.
Passo 3
João 10.1-15
1 “Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é
ladrão e assaltante.
2 Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas.
3 O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para
fora.
4 Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a
sua voz.
5 Mas nunca seguirão um estranho; na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos”.
6 Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando.
7 Então Jesus afirmou de novo: “Digo-lhes a verdade: Eu sou a porta das ovelhas.
8 Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram.
9 Eu sou a porta; quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem.
10 O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir; eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente.
11 “Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas.
12 O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as
ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa.
13 Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas.
14 “Eu sou o bom pastor; conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem,
15 assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai; e dou a minha vida pelas ovelhas.
João 10.27-29
27 As minhas ovelhas ouvem a minha voz; eu as conheço, e elas me seguem.
28 Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão; ninguém as poderá arrancar da minha mão.
29 Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos; ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai.
Passo 4
Atos 1.9-11
9 Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles.
10 E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens
vestidos de branco,
11 que lhes disseram: “Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi
elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir”.
Romanos 1.4
4 E que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os
mortos: Jesus Cristo, nosso Senhor.
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1 Coríntios 15.12-13
12 Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que
não existe ressurreição dos mortos?
13 Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou;
1 Coríntios 15.17
17 E, se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados.
1 Coríntios 15.32
32 Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não
		
ressuscitam, “comamos e bebamos, porque amanhã morreremos”.
João 5.28-29
28 Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz
29 e sairão; os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem
condenados.
João 11.25-26
25 Disse-lhe Jesus: “Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá;
26 e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso?”
Atos 17.30-32
30 No passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se
		 arrependam.
31 Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. E deu
provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos”.
32 Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram: “A esse
		
respeito nós o ouviremos outra vez”.
2 Coríntios 4.14, 18
14 porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com
Jesus e nos apresentará com vocês.
18 Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o
que não se vê é eterno.
Passo 5
1 João 2.1-2
1 Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um
intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo.
2 Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o
mundo.
1 Timóteo 2.5-6
5 Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens: o homem Cristo Jesus,
6 o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo.
Passo 6
Lucas 1.31-33
31 Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus.
32 Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi,
33 e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó; seu Reino jamais terá fim.
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Filipenses 2.7-11
7 mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens.
8 E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de
cruz!
9 Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome,
10 para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra,
11 e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Mateus 7.21
21 “Nem todo aquele que me diz: ‘Senhor, Senhor’, entrará no Reino dos céus, mas apenas aquele que faz a
vontade de meu Pai que está nos céus.
Mateus 13.31-32
31 E contou-lhes outra parábola: “O Reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em
seu campo.
32 Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce torna-se a maior das hortaliças e se transforma
numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos.
Mateus 13.45-46
45 “O Reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas.
46 Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou.
João 3.3
3 Em resposta, Jesus declarou: “Digo-lhe a verdade: Ninguém pode ver o Reino de Deus, se não nascer de
novo”.
Mateus 6.33
33 Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas.

Citas
1. W. B. Hinson
2. Autor Desconhecido.
3. Citado por Dick Innes, Daily Encounter www.actsweb.org/detoday. Usado con permiso.
4. Margaret Prior
5. Adoniram Judson
6. B.S. Bangs
7. John Bunyon
8. Contado por la niña a el autor.
9. Autor Desconhecido.
10. Contado por H.A. Ironside, Illustrations of Bible Truth, Moody Press, 1945, pp. 34-35

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBB B B

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

B

Data

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Pastor ou Líder

“Porque de Deus amou o mundo de tal maneira,
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê,
não se perca, mas tenha a vida eterna.”
João 3.16

Descobrindo a Nova Vida em Cristo

Quem é Jesus Cristo?
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