
A fé de um Cristão
Um estudo sobre o Credo Apostólico

O Credo Apostólico

Creio em Deus Pai todo-poderoso, Criador do céu e da terra. 

E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido 
pelo  Espírito Santo, nasceu da virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi 
crucificado, morto  e sepultado; desceu ao inferno; no terceiro dia ressuscitou 
dos mortos, subiu ao céu e está  sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso, 
donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. 

Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã - a comunhão dos santos, 
na  remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna.  Amém. 

Começando

Este livro lhe ajudará a aprender algumas coisas boas sobre Deus. Cada 
capítulo começa com uma lista de metas marcadas com uma pequena estrela (*). Estas 
metas lhe indicam o que você estará aprendendo naquele capítulo. Então, você lerá 
algumas linhas e responderá algumas perguntas. Ao final do capítulo há uma prova 
que cobre o que você leu nos capítulos e as perguntas que você completou.

As respostas para as perguntas em cada capítulo estão ao fim do capítulo. As 
respostas para as provas dos capítulos estão ao fim do livro.

Que Deus lhe ajude enquanto você aprende mais sobre Deus e o que Ele fez, 
para poder viver com Ele eternamente no céu.

Capitulo Um
O QUE É UM CREDO?

Durante um tribunal, há muitas testemunhas. Uma testemunha é alguém que conta o 
que ela sabe ou acredita. No tribunal, ela jura que está contando a verdade. Ela pode 
contar o que viu ou o que sabe.

Cristãos são testemunhas, também. Eles contam o que sabem de Deus. Podem fazer 
isto nas suas próprias palavras. Talvez fazem isto quando falam com os seus amigos. 
Mas eles também podem testemunhar dizendo o Credo Apostólico.

Neste livro, você aprenderá sobre o Credo Apostólico. Você aprenderá o que as 
palavras significam e descobrirá por que o Credo Apostólico é tão importante. Neste 
capítulo, nós introduziremos o Credo Apostólico. Ao final deste capítulo você saberá:



* o que é um credo;
* quem os Apóstolos eram; e
* por que o Credo Apostólico é importante para os cristãos.

A palavra "credo" não é comum, nem muito usado. Vem do idioma Latim. A palavra 
Latim "credo" simplesmente quer dizer "eu acredito", semelhante ao nosso "eu creio".

Um credo é o que você acredita. Porém, é mais que isso. Afinal de contas, você 
acredita que a terra é redonda ou que água está molhada. Você acredita muitas coisas, 
mas não chamaria todas essas coisas seu credo.

Um credo é uma convicção que faz uma diferença em sua vida. Esta convicção afeta 
como você age e o que você diz..

1. A palavra "credo" vem de uma palavra em Latim que significa 
_____________________.
2. Um credo é aquilo que você __________________.
3. Um credo é uma convicção que faz uma ________________________ em 
sua vida.

A palavra "credo" não só fala das suas convicções, mas também pode ser uma 
declaração escrita da qual você acredita. Aquela escritura também poderia ser 
chamada um credo.

O Credo Apostólico é tal escritura. Cristãos têm muitas convicções sobre Deus. Você 
poderia chamar essas convicções o seu credo. Mas nós também temos algumas 
declarações escritas de nossas convicções cristãs. Elas também são chamados credos. 
O melhor conhecido deles é o Credo Apostólico.

4. A palavra credo também significa uma _________________________ 
escrita de suas convicções.
5. As convicções de um Cristão sobre Deus poderiam ser chamadas o seu 
____________________________.
6. O credo mais bem conhecido de cristãos é o ________________ 
________________.

Agora nós sabemos o que é um credo. É uma declaração escrita do que nós 
acreditamos. Quem, então, são estes apóstolos?

Nos dias de Jesus, a palavra "apóstolo" significava alguém que foi enviado, por 
exemplo, enviado por um rei. Ele teve uma mensagem que o rei queria que as pessoas 
ouvissem. O rei enviaria apóstolos ao longo do seu reino e eles contariam para as 
pessoas a sua mensagem.

Jesus escolheu doze dos seus seguidores para ser os seus apóstolos. A Bíblia  também 
os chama os doze discípulos. A palavra "discípulo" quer dizer um seguidor ou 
estudante. Às vezes Jesus mandava seus discípulos a sair de perto dEle, ir para as 
aldeias que Jesus planejava visitar e falar para as pessoas sobre Jesus. Eles 
preparavam as pessoas da aldeia para a chegada de Jesus. Nestes momentos eles 
estavam fazendo o trabalho de um apóstolo.

Quando Jesus voltou ao céu, Ele queria que os discípulos continuassem sendo 



apóstolos. Ele os mandou a levar a sua mensagem para o mundo inteiro, e os 
prometeu que Deus estaria com eles. Deus vigiaria o a pregação da mensagem para 
que mantivessem a pureza dela. Os apóstolos não cometeriam nenhum erro enquanto 
eles pregavam e escreviam sobre o que Jesus disse e fez para nós. Eles escreveram 
estas coisas na parte da Bíblia que nós chamamos o Novo Testamento.

7. Um apóstolo era alguém que foi ______________________. 
8. Um apóstolo têm uma ________________ da pessoa que o enviou.
9. Jesus teve ________________ apóstolos.
10. Ele os prometeu que _______________ faria com que eles mantivessem a 
pureza da mensagem.

Os doze apóstolos não escreveram o Credo Apostólico. Foi escrito depois das suas 
mortes. Mas é chamado de Credo Apostólico porque é uma declaração das convicções 
que eles ensinaram na Bíblia. Nós acreditamos o que os apóstolos disseram e 
escreveram com a inspiração do Espírito Santo. Declaramos aquela convicção com o 
Credo Apostólico.

Este credo é muito importante para cristãos por duas razões. Primeiro, ele é útil para 
ter uma curta declaração de nossas convicções em nossa memória. Se alguém nos 
perguntasse sobre as nossas convicções, acharíamos isto difícil de responder. Sabemos 
que acreditamos o que a Bíblia diz, mas não podemos recitar o livro inteiro em 
resposta à pergunta! Também pode ser difícil de colocar todas as convicções sobre 
Deus em uma ordem lógica.

Mas nós não temos que recitar a Bíblia inteira. Nós temos o Credo Apostólico. É curto 
e fácil de decorar ou aprender, e resume nossas convicções cristãs. O Credo 
Apostólico faz uma boa resposta à pergunta, "O que você acredita sobre Deus?"

Há uma segunda razão que o Credo Apostólico é tão importante para cristãos. Nós 
gostamos de reunir-nos para cultos de adoração. Em nossa adoração e louvor, 
agradecemos a Deus por tudo que Ele fez por e para nós. É um tempo para estar juntos 
com cristãos da mesma categoria. Nestes cultos, nós recitaremos freqüentemente o 
Credo Apostólico, mostrando que sabemos que estamos unidos em nossas convicções. 
Recitar o Credo Apostólico mostra a nossa união. Deus nos fez uma família. Nós 
compartilhamos o mesmo credo - as mesmas convicções - sobre Ele. Para mostrar 
isto, nós recitamos o Credo Apostólico juntos.

11. Os _____________________ não escreveram o Credo Apostólico.
12. O Credo Apostólico é uma declaração das convicções que eles ensinaram 
na ________________.
13. O Credo Apostólico é fácil para nós __________________________.
14. É uma boa resposta à pergunta, "o que você  ____________________ 
sobre Deus?"
15. Nós recitamos freqüentemente o Credo Apostólico em cultos de 
________________________.
16. Isto mostra que nós estamos juntados por nossas 
________________________________.



Revisão do Capítulo Um

A palavra "credo" vem da palavra "credo" em Latim, e significa "eu acredito". Um 
credo é o que você acredita. Porém, é mais que só coisas que você pensa que são a 
verdade. Seu credo são essas convicções que fazem uma diferença em como você age 
e conversa.

Um credo também pode ser uma declaração escrita dessas convicções. Cristãos têm 
tal declaração escrita, e é chamada o Credo Apostólico.

Os apóstolos eram doze homens que Jesus escolheu e lhes deu uma tarefa para 
cumprir.  Eles levariam a sua mensagem para o mundo inteiro. Jesus os prometeu que 
Deus estaria com eles, vigiando para que eles mantivessem puro a mensagem de 
Jesus. Eles não cometeriam nenhum erro quando  pregavam ou escreviam sobre Jesus. 
Estes apóstolos escreveram a parte da Bíblia que ensina sobre o que Jesus disse e fez 
para nós, chamado o Novo Testamento.

Os apóstolos não escreveram o Credo Apostólico. Mas este credo é uma declaração 
das verdades que eles ensinaram na Bíblia. Isto o faz muito importante para cristãos. 
Há duas razões por que o Credo Apostólico é muito importante. Em primeiro lugar, o 
Credo Apostólico é uma boa resposta para aqueles que nos perguntam o que nós 
acreditamos sobre Deus. Segundo, é algo que nós podemos recitar juntos em cultos de 
adoração, mostrando como nossas convicções cristãs nos juntam à família de Deus.



Prova do Capítulo Um
1. A palavra "credo" pode significar a ___________________ que faz uma 
diferença em como você age e conversa.
2. Um credo também pode ser uma declaração ________________ de suas 
convicções.
3. O Credo Apostólico é uma declaração de nossas convicções sobre 
_________________________.
4. Havia _________________ apóstolos. 
5. Eles foram escolhidos por _________________.
6. A missão deles era levar a mensagem de Deus ao __________________ 
inteiro.
7. ______________ os ajudou a manter pura a mensagem de Jesus.
8. Eles escreveram a parte da Bíblia que nós chamamos o ___________ 
________________________.
9. O Credo dos Apóstolos é uma declaração escrita das convicções que os 
apóstolos ensinaram no ___________________.
10. É curto e fácil de ________________.
11. Nos dá uma resposta boa para a pergunta, "o que você 
__________________ sobre Deus?"
12. Cristãos freqüentemente recitam o Credo Apostólico em 
___________________ adoração. 
13. Isto mostra como nossas convicções nos ligam à  _____________________ 
de Deus.

Capítulo 2
O QUE É A TRINDADE?

Suponha alguém quer conhecer você. Ele ou ela quer conhecer tudo sobre você. Como 
aquela pessoa descobriria quem você realmente é?

A pessoa poderia perguntar os outros sobre você, mas eles estariam dando só suas 
opiniões. Ele poderia conferir seu registro de nascimento, ou seus registros escolares, 
ou sua ficha na polícia. Mas estes só lhe contariam o que você fez, não que tipo de 
pessoa você é.

A pessoa que quer lhe conhecer deveria falar com você. Você se conhece melhor que 
outros. Você poderia escrever para aquela pessoa uma carta contando como você é, 
descrevendo a sua personalidade. Aquela pessoa, então, saberia muito sobre você.

O mesmo é a verdade sobre Deus. Ele é quem pode nos contar quem realmente é. Na 
sua Palavra, a Bíblia, Deus nos fala sobre si mesmo. Neste capítulo, você será capaz 
de:

* dizer o que a palavra "Trindade" quer dizer; e
* dizer quais atividades são feitas por cada uma das três pessoas de Deus.

Muitas pessoas querem saber o que Deus é. Antigamente, pessoas estavam certos que 
existiam muitos deuses. Um deus controlava o mar, outro controlava o trovão, um 
controlava o amor, e assim por diante. Em muitas nações, milhares de pessoas 
adoravam estes deuses. Em alguns lugares ainda acreditam em muitos deuses.

Mas a Bíblia nos fala que nós não devemos adorar muitos deuses. Nos fala que há um 



só Deus. Na Bíblia, diz, "O Senhor, e somente o Senhor, é o nosso Deus" 
(Deuteronômio 6:4). Em outro lugar, diz o próprio Deus, "Você é a minha 
testemunha; você é o servo que eu escolhi para que me conheça, e creia em mim, 
e entenda que eu sou o único Deus. Antes de mim, não houve nenhum outro deus 
e nunca haverá outro depois. Eu, só eu, sou o Deus Eterno, somente eu posso 
salvar vocês. (Isaías 43:10-11).

Esta convicção separou as pessoas que acreditavam em um só Deus de todas as outras 
nações. Todas as outras pessoas acreditavam que havia muitos deuses. Só as pessoas 
que acreditaram neste Deus souberam que havia um só. A única razão que eles 
souberam que havia só um Deus era porque Deus lhes falou assim na sua Palavra.

1. Antigamente, as pessoas acreditavam que havia _________________ 
deuses. 
2. Mas a ________________ nos fala que há só um Deus.
3. Esta convicção separou o____________ de Deus aparte de todas as outras 
nações.

Às vezes pessoas ficam confusas pelo que a Bíblia diz sobre Deus. A Bíblia é muito 
clara no ponto que há um só. Porém, em outros lugares, parece que existem três 
Deuses.

A Bíblia fala de Deus o Pai que criou todas as coisas. Por exemplo, o apóstolo Paulo 
escreve: "Deus, que fez o mundo e tudo o que nele existe, é o Senhor do céu e da 
terra. De um só  homem ele criou todas as raças humanas que viverem na terra. 
Nós também somos filhos dele" (Atos 17:24-28).

A Bíblia também fala de Deus o Filho, que é Jesus Cristo. Nós lemos que Jesus chama 
Deus o seu Pai. Mas a Bíblia também fala de Jesus como sendo Deus. Por exemplo, 
quando Ele tinha ressuscitado, Jesus permitiu o discípulo Tomé chamá-lo: "Meu 
Senhor e meu Deus!" (João 20:28).

A Bíblia também fala de Deus o Espírito Santo. O primeiro capítulo da Bíblia explica 
como Deus fez tudo o que existe. Lá lemos: "O Espírito de Deus se movia por cima 
da água" (Gênesis 1:2). Isto era antes que Deus tinha criado qualquer pessoa, e assim 
este Espírito de Deus deve ser Deus. Ele é mencionado repetidas vezes na Bíblia e 
sempre é chamado Deus.

4. A Bíblia fala de Deus como sendo um, e em outros lugares como sendo 
_______________ em número.
5. Fala de Deus o __________________ que fez todas as coisas.
6. Fala de Jesus Cristo como sendo Deus o _______________________.
7. Fala de Deus o ______________ Santo.

Então, como a mesma Bíblia pode falar de Deus sendo um e sendo três? E como 
podemos nós entender?  E como podemos acreditar quando não podemos fazer 
sentido disto?

Como a Bíblia pode falar ao mesmo tempo de Deus como um e três? A Bíblia é a 
Palavra de Deus. Quem saberia melhor que Deus sobre o que Ele é? Se este livro diz 
que Deus é ao mesmo tempo um e três, deve ser a verdade. Deus não mentiria sobre si 
mesmo.



Como nós podemos fazer sentido disto? Nós não podemos, nem devemos tentar. As 
pessoas tentaram por muitos anos e não conseguiram. Nós simplesmente devemos 
acreditar que Ele é como Ele diz que é.

Algumas pessoas não gostam desta resposta. Elas pensam que se não podem entender 
uma coisa, não podem acreditar nela. Mas não são consistentes sobre isto. Eles não 
aplicam esta mesma regra a outras coisas. Por exemplo, a maioria de nós não podemos 
entender como um rádio ou televisor funciona. Nós temos uma idéia vaga, talvez. Mas 
isso não nos afasta da televisão ou do rádio. Da mesma maneira, o fato que nós não 
podemos entender o que Deus é, não nos dá uma razão para não acreditar nEle.

Há uma palavra para descrever o fato que Deus é um e ainda também três. É a palavra 
triuno. "Tri" quer dizer três e "uno" significa um. Nós dizemos que Deus é triuno para 
dizer que Deus é um Deus e também três pessoas. (É mais comum ver-lo escrito 
"trino") Nós não dizemos que Ele é três Deuses porque a Bíblia nunca conta que há 
três Deuses. Há um só Deus. Ele é três pessoas: o Pai, o Filho, e o Espírito Santo. Nós 
também falamos dEle como a Trindade.

8. Nós acreditamos o que a Bíblia diz sobre Deus, porque é a 
_________________ de Deus.
9. Nós não precisamos __________________ algo para acreditar nEle.
10. Nós dizemos que Deus é _____________, significando que Ele é três em 
um.
11. Há um ______________ que também é três _________________.

A Bíblia nos conta muito sobre a Trindade. Em primeiro lugar, nos fala que todas as 
três pessoas são iguais. Eles são igualmente eternos. Deus não teve nenhum começo, e 
nunca terminará. Estas pessoas são igualmente poderosas. Eles são igualmente sábios. 
Eles são igualmente justos e igualmente misericordiosos. Você não pode dizer que 
qualquer pessoa desta Trindade é mais importante ou mais divina que qualquer outra.

Só uma vez uma pessoa era menos importante que os outros. Isso foi quando Deus o 
Filho veio para a terra como um ser humano. Ele falou de como, durante aquele 
tempo, o Pai era maior que Ele. Mas, depois que Ele tinha ressuscitado dos mortos, 
Ele recebeu de volta a igualdade completa com o Pai e o Espírito Santo. Ele disse: 
"Toda a autoridade no céu e na terra foi dada a mim" (Mateus 28:18).

Todas as três pessoas são iguais. Mas pensamos em cada pessoa como mais ligado a 
uma certa atividade. Nós ligamos o Pai com a criação de todas as coisas e com o 
preservar, ou cuidar, de tudo no mundo. Nós ligamos o Filho com a salvação e o 
perdão de pecados. Nós ligamos o Espírito Santo com o trabalho de entregar aos 
corações a fé salvadora em Deus. Isto não significa que as outras duas pessoas não 
tiveram nada que ver com estas atividades. Mas uma pessoa é mais envolvida que as 
outras.

12. Todas as três pessoas de Deus são __________.
13. Todas as três pessoas são igualmente ______________, sem começo e sem 
fim.
14. Só quando Deus o Filho se tornou um _____________ _____________ Ele 
foi menos importante que as outras duas pessoas.
15. Depois que Ele subiu dos mortos Ele levou de volta o seu 
_________________ completa  com o Pai e o Espírito santo.



16. O _______________ está ligado com criar e preservar todas as coisas.
17. O ________________ está ligado com nos salvar de nossos pecados.
18. O Espírito santo está ligado com dar-nos  ___________________ em Deus.

Revisão de Capítulo Dois

Ao longo da história, pessoas tentavam imaginar como Deus é. Eles normalmente 
pensavam que havia muitos deuses. Mas a Bíblia nos fala que há um só Deus. Esta 
convicção colocou as pessoas que acreditavam em Deus aparte de outras pessoas. Mas 
a Bíblia também fala de Deus como sendo três. Nós lemos do Pai, o Filho e o Espírito 
Santo. Deus é um só Deus, e ainda Ele é três pessoas.

Nós não podemos entender isto. Mas nós não temos que entender algo para acreditá-
lo. A Palavra de Deus diz que isto é como Ele é, e assim nós acreditamos. Deus não 
mentiria sobre si mesmo.

Nós usamos a palavra "trino" para descrever o fato que Deus é um Deus e três 
pessoas. Nós também falamos deste Deus trino como a Trindade para descrever a 
mesma coisa. Cada pessoa de Deus é igualmente divina e poderosa e sábia e cheia de 
amor. Um dEles não é mais divino que outro. Só durante o tempo que o Filho estava 
na terra como um ser humano é que Ele falou que era menos que o Pai. Mas depois 
que Ele tinha ressuscitado dos mortos, Ele era igual novamente.

Nós ligamos cada pessoa a uma atividade especial de Deus. Todas as três pessoas 
compartilham estas atividades. Mas nós pensamos em um dEles como sendo mais 
envolvido em cada atividade. O Pai está  mais envolvido na criação e preservação de 
todas as coisas. O Filho está ligado com a salvação e o perdão dos pecados. O Espírito 
Santo está associado com a obra de dar-nos a fé em Deus.

Prova em Capítulo Dois

1. As pessoas acreditavam que haviam ______________ deuses.
2. A Bíblia nos fala que há só __________ Deus.
3. Este Deus também é descrito como sendo três: o _____________, o 
___________, e o _____________ Santo.
4. Nós acreditamos isto porque a ____________ diz que é assim.
5. Deus é um Deus mas também três __________.
6. Nós usamos as palavras ________________ e _______________ para 
descrever que Deus é três pessoas e um Deus.
7. As três pessoas são _________________  um ao outro em poder, sabedoria, 
justiça e amor.
8. Só quando Ele era um ser humano que _________________ foi menos 
importante que o Pai e o Espírito Santo.
9. Depois que Ele tinha ressuscitado dos _____________, Ele ficou mais uma 
vez o igual dEles.
10. Nós ligamos o Pai com as atividades de _______________ e 



________________ todas as coisas.
11. Nós ligamos o Filho com a atividade de ____________________ nós de 
nossos pecados.
12. Nós ligamos o Espírito Santo com a atividade de nos dar 
__________________ em Deus.

Capítulo Três
DEUS O PAI

Você alguma vez criou algo? Talvez você é artista e guarda alguns desenhos ou 
pinturas que você fez. Algumas pessoas gostam de escrever, e escrevem histórias ou 
poemas ou livros. Talvez você é um levantador de pesos. Você moldou seus músculos 
em uma obra de arte. Há uma faísca criativa em quase cada um de nós.

Deus é criativo, também. Ele criou o mundo inteiro. Ele também criou o sol, a lua e as 
estrelas.  Deus o Pai é a pessoa da Trindade que nós associamos com este trabalho da 
criação. Neste capítulo estudaremos a primeira parte do Credo Apostólico. Nesta parte 
(que é chamado o Primeiro Artigo) os cristãos confessam o que eles acreditam sobre 
Deus o Pai. Ao final deste capítulo você será capaz de:

* contar como e quando Deus criou todas as coisas;
* contar como Ele ainda cuida  deles; e
* contar o que arruinou a sua criação.

"Creio em Deus Pai, Todo-poderoso."
Estas são as primeiras palavras do Primeiro Artigo. Com eles nós dizemos que o Pai é 
todo poderoso. Não há nada que Ele não possa fazer. Não há ninguém que possa 
impedi-lo de fazer o que Ele quer fazer.

"Criador de céu e terra."
Deus fez tudo. Você e eu temos que começar com algum tipo de material se  formos 
criar algo. Por exemplo, um artista tem que começar com uma folha de papel ou uma 
tela e tintas para pintar. Mas no princípio, só havia Deus, mais nada. Ele criou tudo 
usando somente o poder da sua palavra. Ele não tinha nenhuma outra substância para 
usar na criação. A Bíblia nos fala, "Ele falou, e era assim."

As primeiras palavras de Deus na Bíblia são: "Que haja luz." E a Bíblia nos conta: 
"E a luz começou a existir" (Gênesis 1:3). A história da criação do mundo achamos 
no primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis 1. Nos conta como Deus, só falando ou 
mandando, fez o universo inteiro e tudo o que há nele. Tudo o que Deus criou era 
perfeito porque Deus mesmo é perfeito. E tudo foi feito em só seis dias, e no sétimo 
dia Deus descansou. Esta é a razão que nós temos uma semana de sete dias, 
lembrando a semana da criação.

1. O Primeiro _______________ do Credo Apostólico é sobre o Pai.
2. Nós dizemos que Deus é __________________. 
3. Deus criou todas as coisas pela sua  ________.
4. Deus criou todas as coisas em _______________ dias.
5. No sétimo dia Ele ________________.



Hoje em dia, muitas pessoas não acreditam o que a Bíblia diz sobre a criação. Elas 
pensam que o universo apareceu por si mesmo. Segundo a sua explicação,   havia uma 
bola de gases no princípio. A bola explodiu, e todo o material foi voando pelo espaço. 
Pedaços deste material se tornaram as estrelas e planetas.

Depois disso, eles dizem, o material da vida chegou a existir por acaso em nosso 
planeta, e depois de muitos milhões de anos desenvolveu nas pessoas e animais e 
plantas que nós temos hoje. Esta convicção é chamada a Teoria de Evolução.

Há várias razões por que esta Teoria de Evolução é falsa. Uma delas é a explosão no 
começo. Explosões destroem; eles não constroem. Um homem que este escritor 
conhece costumava dizer "Eu acreditarei na Teoria de Evolução quando isto 
acontecer: leve uma vara de dinamite, jogue em uma pilha de metal e um automóvel 
completo, funcionando aparece." Isto simplesmente não vai acontecer.

Mas há outras razões por que esta teoria não pode ser a verdade. A Bíblia dá duas. Em 
primeiro lugar, diz: "Uma casa tem de ser construída por alguém, mas Deus é o 
construtor de tudo o que existe." (Hebreus 3:4). Coisas não se fazem. Alguém tem 
que fazê-las. Deus é o Criador do céu e da terra.

A outra razão é esta: em uma parte da Bíblia, Deus pergunta um homem chamado Jó 
"Onde é que você estava quando criei o mundo? Se você é tão inteligente, 
explique isso." (Jó 38:4). Não houve nenhuma outra testemunha do criação do 
mundo, a não ser Deus. A Palavra dEle, a Bíblia, é o seu relato sobre o que aconteceu. 
Foram seres humanos que criaram a Teoria de Evolução, mas eles não estavam lá no 
princípio. Eles só estão adivinhando, e adivinhando mal.

6. Algumas pessoas acreditam na Teoria de ____________________________.
7. Eles pensam que o universo começou a existir por 
___________________________.
8. Eles pensam que o universo começou quando uma bola de material 
_______________________.
9. Explosões destroem, eles não __________________________.
10. A Bíblia diz que o Criador de todas as coisas é 
__________________________.
11. A Bíblia diz que Deus é a única _________________ de como o mundo 
começou.

Claro, a maioria de nós estamos interessado em como Deus fez os seres humanos. Ele 
formou o primeiro homem, Adão, do pó da terra. Ele respirou vida nele. Depois, Deus 
pegou uma das costelas de Adão e fez dela uma mulher. Estes primeiros seres 
humanos também eram perfeitos, como tudo o que Deus criou. Ele falou para o 
homem e para sua esposa que deviam dominar a terra.

Deus fez todas as coisas. Quando Ele acabou, entretanto, não se esqueceu do mundo e 
de tudo o que Ele tinha criado. Ele continua preservando este mundo e todos nós. Ele 
faz a chuva cair e o sol brilhar para plantas poderem crescer. Ele envia as estações de 
verão e inverno, primavera e outono. Ele mantém as estrelas e planetas nas suas 
órbitas.

Ele também nos preserva. Nos dá tudo que precisamos para viver. Ele dá para a 
maioria de nós muito mais do que nós precisamos. Por exemplo, Ele não nos dá só um 
tipo de comida, mas nos dá muitos tipos diferentes de comida e bebida para nos 



manter vivos. Ele nos dá roupa e abrigo em nossas casas. Ele nos cura quando nós 
estamos feridos ou doentes.

12. Deus fez o homem do ______________ do chão.
13. Ele fez a primeira mulher da _________________ do homem.
14. Ele os fez ser _________________ da terra inteira.
15. Ele continua __________________ o mundo e todos nós.

Por nos fazer e nos preservar, Deus merece nosso louvor. Nós deveríamos  amar e 
servi-lo. Mas sabemos que nem sempre amamos e servimos a Deus como devemos. 
Pessoas pecam muito contra Deus, fazendo as coisas que Ele não aceita. Sabemos que 
a perfeição do mundo foi estragado de alguma maneira. 

Adão e a sua esposa eram os primeiros pecadores. Deus tinha lhes dado o mundo 
inteiro. Ele só lhes disse que ficassem longe da fruta de uma só árvore. Mas o diabo os 
tentou a comer aquela fruta, e eles caíram na tentação e comeram.

Isto causou a ruína da perfeita criação de Deus. Decadência e morte entraram no 
mundo. Deus não criou estas coisas. Morte e decadência vieram por causa do pecado 
do homem, e elas ainda estão conosco hoje.

Mas Deus tem muito amor para sua criação. Ele prometeu para Adão e sua esposa um 
Salvador. Aquele Salvador é Jesus Cristo. Jesus pagou pelos nossos pecados quando 
morreu na cruz. Ele prometeu voltar um dia. Então esta terra cheia de pecado será 
destruída, e Deus fará um novo céu e uma nova terra que a Bíblia diz estarão mais 
uma vez perfeitas. Ele nos fará sem pecado também, e nós sempre viveremos no céu 
com Ele.

16. Por criar e preservar-nos, Deus merece nosso 
_________________________.
17. Mas as pessoas _______________ contra Ele diariamente.
18. Adão e sua esposa pecaram primeiro, comendo uma 
___________________ que Deus tinha proibido.
19. Por causa do pecado deles, ________________ e _______________ 
entraram no mundo.
20. Quando Jesus voltar, Ele fará um novo _______________ e 
_________________.
21. Nós viveremos lá com Ele ____________.

Revisão de Capítulo Três

A primeira parte do Credo Apostólico é chamada o Primeiro Artigo. Diz que Deus o 
Pai é todo-poderoso, que significa que Ele tem todo poder. Ele é o criador do céu e da 
terra. Ele fez todo o universo pelo poder da sua palavra. Ele disse algo, e era assim.

Neste modo Deus fez todas as coisas em seis dias. No sétimo dia descansou. Algumas 
pessoas acreditam que o universo chegou a existir por si mesmo. Elas pensam que 
começou há muito tempo em uma grande explosão. Esta ideia é chamada a Teoria de 
Evolução. Mas, para acreditar esta teoria você teria que acreditar que explosões 
constroem coisas em vez de destrui-las. A Bíblia diz que alguém deve ter construído o 
mundo, e que este alguém era Deus. Também diz que Deus era a única testemunha de 
como as coisas começaram. Assim a Palavra dEle deve ser a verdade.

Deus o Pai também preserva todas as coisas. Ele faz o sol brilhar e a chuva cair. Ele 
faz as estações vir e ir. Ele nos dá comida e roupa e abrigo e muito mais do que nós 



precisamos para manter-nos vivos.

Por tudo isto nós deveríamos lhe agradecer e  o obedecer. Mas nós pecamos 
diariamente. Pecado começou com os primeiros seres humanos. Adão, o primeiro 
homem, foi formado de pó. Deus respirou vida nele. Deus usou uma das costelas de 
Adão para fazer uma mulher. Ele os fez dominar na terra.

Mas eles desobedeceram o mandato de Deus. Então, morte e decadência entraram no 
mundo. Jesus Cristo tirou nossos pecados pela sua vida perfeita e a sua morte na cruz. 
Ele virá destruir este mundo de morte e decadência e construir um novo mundo 
perfeito. Naquele mundo nós viveremos sempre com Ele.

Prova em Capítulo Três

1. O Primeiro ______________ do Credo Apostólico fala de Deus o Pai.
2. Ele é ________________________, quer dizer, tem todo o poder sobre tudo.
3. Ele criou o universo inteiro pelo poder da sua _________________.
4. Algumas pessoas pensam que o universo chegou a existir por si só; eles 
acreditam na Teoria de _________________________________.
5. A Bíblia diz que ______________ é o criador de tudo.
6. Também Deus é a única ________________ de como o mundo começou.
7. Deus continua _____________________ tudo que Ele fez.
8. Ele nos dá _____________, ___________ e ___________ que nós 
precisamos para nossas vidas.
9. Deus fez o primeiro homem, _______________, do pó do chão.
10. Ele fez uma mulher da ________________ do homem.
11. Ele lhes fez  ___________________ o mundo inteiro.
12. Por tudo que Deus fez por e para nós, nós devemos ___________________ 
e o obedecer.
13. Mas nós continuamos  ___________________ contra os mandatos dEle.
14. O primeiro homem e mulher pecaram comendo uma 
_____________________ que Deus tinha proibido.
15. Por causa de seu ________________, morte e decadência entraram no 
mundo.
16. Quando Jesus voltar, Ele vai ____________ este mundo.
17. Ele fará um novo __________________ e terra.
18. Lá nós viveremos com Jesus Cristo ____________________.

Capítulo Quatro
DEUS O FILHO

Nós esperamos com alegria o dia quando amigos vêm nos visitar. Receber visitas é 
uma mudança animadora na rotina diária. É bom saber que alguém se preocupa o 
suficiente para vir e visitar-nos. Às vezes amigos têm que viajar uma longa distância 
para nos ver. Mas eles vêm alegremente e isso mostra quanto nós valemos para eles.

Da mesma maneira, Deus o Filho veio para visitar o mundo, para estar conosco. Mas 
Ele fez mais que isso. Ele veio para nos salvar dos nossos pecados.

Como você se sentiria se você ferisse alguém, e de repente esta pessoa anuncia que 
vai visitar na sua casa?  Provavelmente você pensasse que ele queria vingança. Mas, 



se ele viesse e lhe falasse que ele ia o perdoar? Isso parece impossível? 

No Segundo Artigo do Credo Apostólico, nós confessamos que Deus o Filho fez isso. 
O Segundo Artigo explica quem Jesus é, o que Ele veio fazer e o que Ele planeja fazer 
no futuro. Ao final deste capítulo você será capaz de:

* contar como Deus o Filho se tornou um ser humano;
* contar como Ele derrotou o pecado, a morte e o diabo por nós; e
* contar o que Ele fará para nós, agora e no futuro.

 "(Creio em) Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor"
Estas são as primeiras palavras do Segundo Artigo. Com elas, dizemos que 
acreditamos algumas coisas bem surpreendentes. Nós acreditamos que um carpinteiro 
judeu que viveu aproximadamente 2,000 anos atrás era, e é, Deus o Filho.

Como o Pai, o Filho é eterno. Ele não teve nenhum começo. Nós sabemos que os pais 
terrestres estão vivos antes dos filhos. Um homem tem talvez dezoito ou vinte anos 
antes que ele tem um filho. Mas com Deus, o Pai e o Filho são ambos eternos.

E, o Filho é igualmente divino com o Pai. Nós dizemos que Ele é o único Filho gerado 
por Deus. Gerado é uma palavra que significa um filho natural, não  adotado. Isto 
significa que o Pai não criou o Filho como criou os animais, por exemplo, mas que o 
Filho saiu do Pai naturalmente. De verdade, você poderia chamar todas as pessoas 
seus filhos ou filhas, porque Deus os criou. Mas significa algo diferente quando nós 
falamos de Deus o Filho.  Ele é o único Filho gerado por Deus, e é, como o seu Pai, 
sem começo.

1. O Filho de Deus é igualmente ______________ com o seu Pai, sem começo 
ou fim.
2. O Pai não ______________ antes do Filho.
3. Nós dizemos que Ele é o único Filho de Deus _______________, 
significando que Ele não foi criado.

Normalmente, ser um ser humano significa ser pecador. Nós herdamos nosso pecado 
dos nossos pais e das nossas mães. Quando Deus o Filho se tornou um ser humano, 
Ele não era pecador. Assim Ele se tornou um ser humano de uma maneira diferente. 
Nenhum pai humano foi envolvido. Deus o Espírito Santo (conhecemos Ele no 
próximo capítulo) fez um milagre.

Nós dizemos que o Espírito Santo concebeu Jesus. Nós sabemos aproximadamente 
como são feitos os bebês. Foi diferente com Jesus. O Espírito Santo o colocou no 
útero de uma moça chamada Maria.

Ela era uma virgem. Ela nunca tinha tido relações sexuais com um homem. Um anjo 
veio a ela e lhe contou o que ia acontecer. O anjo também veio ao futuro marido dela, 
um carpinteiro chamado José. Ele lhes contou a ambos que o filho que Maria ia ter 
seria o Filho de Deus. Hoje cristãos celebram o aniversário deste Filho de Deus cada 
Natal.

4. Deus o Filho se tornou um ________________ como nós.
5. Ele não ia nascer ______________ como outras pessoas.
6. Ele foi ___________________ pelo Espírito Santo.
7. A mãe dEle era uma virgem chamada _________.



"....padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto  e sepultado." 
De certo modo, nós éramos todos prisioneiros. Nós quebramos as leis de Deus, e 
pecamos contra Ele. Nós fomos condenados à morte eterna. Este mundo estava como 
um lugar de morte para toda a humanidade.

Jesus veio morrer em nosso lugar. Ele levou nossos pecados nEle. Foi castigado por 
todos os pecados que todas as pessoas tinham cometido e iriam cometer. Isto 
aconteceu quando Ele foi crucificado.

O Credo Apostólico menciona Pôncio Pilatos. Pilatos era o governador do lugar onde 
Jesus vivia. Ele era o homem que condenou Jesus a ser pregado a uma cruz. O nome 
dele não é mencionado porque nós o culpamos pela morte de Jesus. Era nossa culpa 
que levou Jesus à morte. Jesus morreu pelos nossos pecados. Mas Pilatos é 
mencionado por uma razão diferente e mais importante.

Muitas religiões tentam lidar com o problema do pecado. Eles sabem que nós somos 
os pecadores e que Deus castigará o pecado. Eles tentam nos ensinar maneiras 
diferentes em que podemos evitar ser castigados. Mas estas religiões falam a mesma 
coisa. Falam para as pessoas que devem fazer isto ou aquilo, ou dizer esta oração ou 
oferecer este sacrifício. Então, ao final da sua vida, elas vão descobrir se fizeram o 
suficiente para agradar a Deus e ser salvas. Isso é o que estas falsas religiões ensinam. 
Você não pode saber se você é salvo até chegar ao fim da sua vida. Mas, então é tarde 
demais para mudar sua situação.

Ao contrário, Bíblia nos fala que podemos saber se somos salvos agora mesmo. Nós 
não seremos castigados por nossos pecados. Jesus foi castigado por eles. Já aconteceu! 
Nós não precisamos esperar até que nós morremos para saber se nós vamos ao céu ou 
ao inferno. Jesus já nos salvou. No Credo Apostólico nós dizemos como e quando Ele 
fez isto. Como? "Ele sofreu.... foi crucificado, morreu e foi sepultado." Quando? 
"sob Pôncio Pilatos." Estas palavras são a nossa declaração que: "Eu fui salvo ao 
redor do ano 30. Isso era o ano em que Pôncio Pilatos era o governador na terra dos 
judeus."

8. Jesus morreu por nossos ___________________.
9. Ele fez isto quando Ele foi pregado a uma __________________.
10. O governador que o condenou era _______________ 
____________________.
11. Outras religiões ensinam que você não pode saber que você é salvo até 
você _________________.
12. Nós podemos dizer que nós fomos salvos no ano em que _______________ 
_________________ era o governador na terra dos judeus.

"desceu ao inferno."
A morte de Jesus pagou por todos nossos pecados. Quando Ele estava ao ponto de dar 
a última respiração, Ele disse, " Tudo está completado!" (João 19:30). Ele tinha 
cumprido a sua missão de sofrer o castigo do nosso pecado.

Então, por que Jesus teve que ir para inferno? Quando os seres humanos pecadores 
morrem e vão para inferno, é para sofrer castigo. O diabo os mantém sempre cativos. 
Mas quando Jesus foi para inferno, não era como prisioneiro do diabo. Era como o 



conquistador do diabo.

O diabo pensou que qualquer um que entrava no inferno nunca partiria. No inferno, 
Satanás é o rei. Mas um dia Jesus entrou no inferno como alguém diferente. Ele 
dominou o diabo. Ele veio como um conquistador que tinha derrotado o diabo, e 
contou isto para todo o mundo no inferno. Os seus seguidores nunca teriam que ir lá 
por causa dos seus pecados.

Então Jesus fez algo que ninguém tinha feito antes, e ninguém nunca fará novamente. 
Ele saiu do inferno. Ele saiu do lugar de que ninguém pode partir. Na realidade, a 
Bíblia diz que Ele é a pessoa que segura as chaves do inferno. Não é o diabo que 
governa lá agora. Jesus destruiu o poder do diabo.

13. Jesus não desceu para o inferno para __________________ pelos pecados.
14. Ele foi para falar para o diabo e todo o mundo no inferno que Ele teve 
________________________ o diabo.
15. Ele segura as ___________________ do inferno.    

       
"no terceiro dia ressuscitou dos mortos " 
Três dias depois de morrer, Jesus ressuscitou dos mortos. Isso é o que nós celebramos 
no domingo de Páscoa. Jesus provou muitas coisas voltando a viver. Primeiro, Ele 
provou que realmente é o Filho de Deus. Ele tinha falado para as pessoas que era o 
Filho de Deus, e que provaria isto ressuscitando novamente. A ressurreição de Jesus 
era a prova de que era o Filho de Deus.

Segundo, a volta dos mortos prova que Ele pagou por todos nossos pecados. Morte é o 
castigo para os pecados do mundo. Jesus não teve que sofrer a morte para seus 
próprios pecados, mas Ele pagou pelos pecados dos outros. Ele provou que todos os 
pecados dos seres humanos estavam liquidados. Quando Ele morreu, Ele disse, "Tudo 
está completado!" (João 19:30). Ele quis dizer que tinha pago todos os pecados com 
sua morte inocente. Já que Jesus tinha pago por todos os pecados, Ele podia deixar a 
sepultura.

Terceiro, a ressurreição de Jesus prova que seus seguidores também ressuscitarão dos 
mortos. Antes de morrer, Ele prometeu os seus seguidores, "E, porque eu vivo, vocês 
também viverão." (João 14:19). Ele pagou por todos nossos pecados, assim nós não 
temos que pagar por eles. No Último Dia, nós, também, deixaremos nossas sepulturas. 
Nós sempre viveremos com Jesus no céu.

16. Jesus ressuscitou dos mortos no domingo de ______________________.
17. A sua ressurreição  provou que Ele realmente é o _____________ de 
_________________.
18. Também provou que todos nossos _________________ foram liquidados.
19. Também provou que nós ressuscitaremos de nossas __________________ 
no Último Dia.

"subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso."
Quarenta dias depois de ressuscitar dos mortos, Jesus subiu ao céu. Ele levou os seus 
seguidores para um morro, e começou a subir no ar até que uma nuvem o cobriu da 
visão deles. Nós chamamos este ato a Ascensão. 

Confessamos que Jesus está à mão direita do Pai. O que isto significa é que Ele 



compartilha todo o poder com o seu Pai. Quando era um homem na terra, Ele não fez 
uso dos seus poderes divinos. De vez em quando Ele usava o seu poder divino para 
fazer milagres, para curar e ajudar as pessoas. Mas, a maior parte do tempo, Ele vivia 
como qualquer outro homem e completou a sua missão de morrer por nossos pecados. 
Então Ele voltou ao céu e novamente fez uso completo dos seus poderes divinos.

Isto significa que Jesus governa o mundo inteiro. Nada acontece que Ele não permita. 
Nada acontece que Ele não use para nosso bem. Até mesmo seu estudo deste livro é 
parte do plano dEle. Pense nisto. Quem animou você a estudar este livro?

Jesus faz algo mais para nós, já  que Ele está à mão direita do Pai. Nós ainda pecamos 
diariamente. Toda vez que nós pecamos, Ele ora por nós. Ele ora ao Pai pedindo 
nosso perdão porque Ele já morreu por todos nossos pecados. O Pai ouve Jesus e nos 
perdoa.

20. Depois de ______ dias Jesus ascendeu ao céu.
21. Durante o seu tempo na terra Ele não fez uso de _________ seus poderes 
divinos.
22. Depois da sua ascensão, Ele faz uso completo dos seus _________________ 
.
23. Jesus agora ____________________ todas as coisas.
24. Ele também pede para o __________________ que nos perdoe nossos 
pecados.

"donde há de vir e julgar os vivos e os mortos."
No Último Dia, Jesus voltará de uma maneira em que podemos vê-lo de perto. Ele 
julgará todo o mundo. Para fazer isto, Ele ressuscitará todos os mortos.  Todo ser 
humano que jamais viveu aparecerá diante de Jesus, o seu Juiz.

Nós não temos que ter medo daquele dia. Ele já nos contou o que o veredicto é. A 
Bíblia diz, "Agora já não existe nenhuma condenação para os que estão unidos 
com Cristo Jesus." (Romanos 8:1). Nós já sabemos que somos salvos.

Em que este último julgamento será baseado? Jesus nos falou. Ele juntará todas as 
pessoas e falará sobre o que nós fizemos em nossas vidas. Nossas ações provam que 
nós acreditamos nEle? Ou nossas ações provam que nós não acreditamos nEle? Ele 
apresentará a evidência da nossa fé ou da falta de fé. Então, todo o mundo, até mesmo 
o diabo, se curvará diante de Jesus.

Quando isto acontecerá? Só Deus sabe, e Ele não está falando. De vez em quando 
alguém diz que descobriu o dia em que Jesus voltará. Ninguém sabe! Jesus disse que 
o Último Dia virá assim: " Chegará na hora em que vocês não estiverem 
esperando" (Mateus 24:42-44). Assim nós deveríamos estar prontos a toda hora.

Como nós podemos estar prontos e preparados? Nós podemos estar prontos sendo 
fortes em nossa fé. Por isso, é tão importante ler nossas Bíblias, assistir os cultos, orar 
a Jesus e viver como cristãos. Assim nós estaremos prontos, até mesmo se Ele voltar 
quando menos esperamos.

25. No Último Dia, Jesus voltará e __________________ os vivos e os mortos.
26. Ele mostrará a _________________ de nossa fé nEle ou a falta de fé.
27. Todo o mundo, até mesmo o __________________ se curvará diante dEle.
28. Só ________________ sabe quando este dia será.
29. Nós deveríamos estar ____________ a toda hora 



Revisão do Capítulo Quatro

O Segundo Artigo fala sobre Deus o Filho. Ele é eterno, como é o Pai. Quer dizer, Ele 
é sem começo e sem fim. Nós dizemos que Ele é o Único Filho de Deus só para 
distingui-lo de todas as pessoas que Deus criou.

Deus o Filho, Jesus, se tornou um ser humano. Ele não teve um pai humano, porque, 
daquele modo, Ele teria herdado pecado. Ele foi concebido por um milagre do 
Espírito Santo. Uma virgem chamada Maria era a sua mãe.

Jesus veio ao mundo para pagar pelos nossos pecados. Ele fez isto sofrendo e 
morrendo em uma cruz. Isto aconteceu quando um homem chamado Pôncio Pilatos 
era o governador na terra dos judeus. Isto faz Cristianismo diferente de outras 
religiões. Outras religiões ensinam que você não pode ter certeza que você é salvo até 
o dia da sua morte. A Bíblia diz que nós podemos estar certos, já que nós fomos 
salvos quando Jesus sofreu e morreu debaixo de Pôncio Pilatos.

Jesus desceu ao inferno para provar ao diabo que Ele, Jesus, tinha o derrotado. Ele 
ressuscitou novamente no terceiro dia para provar que realmente é o Filho de Deus, 
que nossos pecados são perdoados e que Ele nos levantará de nossas sepulturas no 
Último Dia. Depois de quarenta dias, Ele ascendeu ao céu. Lá Ele governa todas as 
coisas e também pede ao Pai que perdoe nossos pecados, já que Ele morreu para pagar 
por eles.

No Último Dia, Jesus voltará. Ele levantará todos os mortos, e então será o Juiz de 
todas as pessoas. Ninguém, apenas Deus, sabe quando este dia será. Assim nós 
deveríamos estar prontos a toda hora lendo nossas Bíblias, indo aos cultos, orando e 
vivendo como cristãos.

Prova em Capítulo Quatro

1. Deus o Filho é igualmente _____________ com o Pai: sem começo ou fim.
2. Ele foi _______________________ pelo Espírito Santo de forma que não 
herdaria pecado de um pai humano.
3. A mãe de Jesus era uma virgem chamada _________.
4. Ele veio para ________________ nossos pecados.
5. Ele fez isto quando _______________ __________________ era o 
governador na terra dos judeus.
6. Nós não temos que esperar a nossa _________ para descobrir se nós somos 
salvos ou não.
7. Jesus desceu ao _______________ para provar que Ele tinha conquistado o 
diabo.
8. Jesus ressuscitou da morte no _____________ dia depois que Ele tinha 
morrido.
9. Isto prova que Jesus realmente é o _____________________ de Deus.
10. Também prova que todos nossos ___________ foram pagos.
11. Também prova que nós também ressuscitaremos dos 
___________________.
12. Depois de quarenta dias Jesus  _______________ ao céu.



13. Ele agora faz uso completo de todos seus ___________________.
14. Ele governa em cima de  _______________ as coisas. 
15. Ele pede para o ________________ que nos perdoe todos nossos pecados.
16. Ele virá julgar os vivos e os _________________.
17. Ele mostrará se as pessoas têm ______________ nEle, ou não têm.
18. Só ________________ sabe quando o dia será.
19. Nós deveríamos estar ______________ a toda hora por causa disto.

Capítulo Cinco
DEUS O ESPÍRITO SANTO

Quando você conta para as pessoas a verdade, você quer que elas acreditem, 
especialmente quando é algo importante. Uma pessoa que está sendo julgado por um 
crime quer que o mundo acredite quando ela diz: "Eu não fiz isso! " Você quer entrar 
dentro das cabeças de outras pessoas para fazê-las acreditar.

O que Deus fala para nós na sua Palavra é realmente importante. Ele quer que 
acreditemos o que diz porque garante a nossa entrada no céu. É tão importante para 
Deus que Ele faz o que você gostaria de fazer. Ele entra nas cabeças e corações de 
pessoas e os transforma em pessoas que acreditam.

Este é o trabalho que atribuímos ao Espírito Santo. O Terceiro Artigo do Credo 
Apostólico é sobre o Espírito Santo. Este artigo nos fala sobre quem Ele é e o que Ele 
faz. O Terceiro Artigo também nos fala sobre o resultado do seu trabalho. Neste 
capítulo nós estudaremos o trabalho do Espírito Santo. Ao final do capítulo você será 
capaz de:

* contar como o Espírito Santo nos transforma em pessoas que acreditam 
a Bíblia;
* contar como Ele nos mantém na fé Cristã; e
* contar o que significam a ressurreição do corpo e a vida eterna.

"Eu creio no Espírito Santo. . .  "

Muitas pessoas não acreditam o que a Bíblia diz. Eles não acreditam quando a Bíblia 
conta como Deus o Pai criou o mundo em seis dias, ou quando diz que Deus o Filho 
se tornou um ser humano. Eles não acreditam quando diz que Jesus morreu para pagar 
o castigo dos pecados do mundo e ressuscitou dos mortos, ou que Ele voltará ao 
mundo algum dia.

Isto não é surpreendente. O fato é, muito do que a Bíblia diz é difícil de acreditar. É 
difícil de aceitar que nós somos completamente maus. Mas a Bíblia diz, "Não há mais 
ninguém que faça o bem, não há ninguém mesmo." (Romanos 3:12). É difícil de 
acreditar que a morte de um homem poderia pagar por todos os pecados do mundo. 
Mas a Bíblia diz, "O sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado" (1 
João 1:7). É difícil acreditar que uma pessoa morta pudesse voltar novamente à vida, 
mas a Bíblia nos explica que Jesus fez exatamente isso.

Aqui é onde Deus o Espírito Santo entra. Ele transforma as pessoas de incrédulos a 
pessoas que acreditam. Sozinho, você nunca acreditaria tudo que a Bíblia diz. Mas o 
Espírito Santo muda o seu coração e mente. Ele usa o seu poder divino e faz você 
acreditar que você é pecador, e que o Filho de Deus morreu para pagar pelos seus 



pecados. Ele o faz acreditar que você é agora filho de Deus.

1. Muitas pessoas não ___________________ o que a Bíblia diz.
2. A Bíblia nos conta muitas coisas que são ___________________ de 
acreditar.
3. Deus o ___________ _______________ usa o seu poder divino para nos 
fazer acreditar.

Como o Espírito Santo nos faz acreditar? Não é feito com magia. O Espírito Santo usa 
ferramentas para fazer isto. Você poderia comparar o seu trabalho ao trabalho de um 
construtor de casa. O construtor de uma casa não monta uma pilha de madeira, 
cimento e pintura e magicamente faz uma casa. Ele usa uma serra para cortar a 
madeira. Ele usa cimento para juntar os tijolos e um rolo para aplicar a tinta.

O Espírito Santo também usa ferramentas para nos construir como cristãos. A 
ferramenta que Ele usa é o evangelho, que significa, as boas notícias sobre nosso 
Salvador. O evangelho é apresentado de varias maneiras. Uma maneira é pela Palavra 
de Deus, a Bíblia. Na Bíblia o Espírito Santo nos fala que nós somos os pecadores e 
que Jesus é o nosso Salvador. Sempre que nós lemos, ouvimos e estudamos a Bíblia, o 
Espírito Santo está usando esta ferramenta para nos fazer acreditar. Se nós já temos fé, 
ele usa isto para fazer nossa fé mais forte.

O Espírito Santo tem dois outros modos de apresentar o evangelho. Nós os chamamos 
os sacramentos. "Sacramento" é uma palavra para alguma ação que o Espírito Santo 
usa para dar-nos a certeza que nossos pecados são perdoados e que nós somos os 
filhos de Deus. Jesus Cristo nos mandou usar estes sacramentos.

Um destes sacramentos é o Santo Batismo. Batismo é água colocada em uma pessoa 
em nome do Deus trino. Neste modo, o Espírito Santo nos convence que nossos 
pecados são lavados e que somos os filhos de Deus. Quando nós somos batizados em 
nome dEle, é uma adoção. Em uma adoção, você recebe o nome de seus novos pais. 
Depois de sermos batizados, Deus é nosso Pai.

O outro sacramento é a Ceia do Senhor, a Santa Ceia ou a Sagrada Comunhão. Neste 
sacramento, recebemos o corpo e sangue de Jesus com o pão e o vinho que nós 
comemos e bebemos. Nesta maneira, o Espírito Santo nos lembra como o corpo de 
Jesus foi pregado à cruz, e como o seu sangue foi derramado, ganhando o perdão 
pelos nossos pecados. Na Ceia do Senhor, o Espírito Santo nos convence que o perdão 
foi ganho pelos pecados de cada um de nós.

4. O Espírito Santo usa _________________ para nos fazer acreditar.
5. O __________________ significa as boas notícias sobre nosso perdão.
6. O evangelho é apresentado a nós na Palavra de Deus, a 
____________________.
7. O evangelho também é apresentado a nós nos _______________________.
8. No __________________, somos convencidos que nossos pecados são 
lavados.
9. Nós somos batizados em nome do ____________ _____________________.
10. Esta é nossa ___________________ na família dEle; Deus é agora nosso 
Pai.
11. Na ______________ do Senhor, nós recebemos o corpo e sangue de Jesus 
com o pão e o vinho.
12. Outro nome para a Ceia do Senhor é a __________ __________________.



"Santa Igreja Cristã - a comunhão dos santos..."
O Espírito Santo não faz só algumas pessoas cristãs. Ele trouxe bilhões de pessoas à 
fé. Ele não os deixa sozinhos na fé mas os junta com outros cristãos. Nós chamamos 
esta congregação de cristãos a Santa Igreja Cristã. No Credo Apostólico, nós também 
chamamos isto a comunhão dos santos. Comunhão aqui significa uma congregação, 
um grupo unido.

Onde você acha a Santa Igreja Cristã? De fato, isso não é muito difícil. Você a achará 
onde quer que você ache o evangelho. Quando a Palavra de Deus é pregada e os 
sacramentos são administrados, o Espírito Santo está trabalhando. O resultado é, onde 
quer que as ferramentas do Espírito Santo são usadas, a Santa Igreja Cristã está.

Nós temos que evitar um engano comum. Há todo tipo de igreja no mundo. Eles são 
comunidades de pessoas que acreditam as mesmas coisas sobre Deus. Há tantos deles 
porque há muita discordância sobre Deus e a sua Palavra.

Mas a Santa Igreja Cristã não é uma organização humana. Você não pode apontar para 
qualquer igreja na terra e dizer, "Isso é a Santa Igreja Cristã." Não, a Santa Igreja 
Cristã realmente é vista só por Deus. Só Ele pode ver quais pessoas verdadeiramente 
acreditam o evangelho e quais não acreditam. Aqueles que acreditam são a Santa 
Igreja Cristã. A Santa Igreja Cristã é todas as pessoas que o Espírito Santo 
transformou em cristãos.

13. A Santa Igreja Cristã é uma congregação de todos os 
_________________________.
14. Só _________________ sabe quem realmente é um cristão.
15. A Santa Igreja Cristã é achada onde quer que estão as 
____________________ do Espírito Santo.
16. Existem muitas igrejas humanas na terra porque há muitas 
______________________ sobre Deus e a sua Palavra.

"na  remissão dos pecados. . ." 
Muitas pessoas sabem o que o perdão dos pecados é. Significa que alguém decide não 
contar seu pecado contra você. Se você batesse alguém e ele decidisse não o bater de 
volta e decidisse não fazer nada em contra você, você diria que ele o perdoou.

Deus perdoa pecados. Mas não foi tão fácil quanto as pessoas gostariam de pensar. 
Afinal de contas, Deus é perfeito. Ele também é o Juiz de todas as pessoas. Um Juiz 
perfeito tem que fazer cumprir a lei. Se Ele deixar alguém escapar o castigo de um 
pecado, Ele não é perfeito nem justo.

Assim, como Deus pode nos perdoar nossos pecados? De acordo com a sua própria 
lei, a pessoa que peca deve ser castigado. Deus resolveu este problema enviando o seu 
Filho Jesus para que Ele fosse castigado em nosso lugar. Já que Jesus sofreu e morreu 
por nossos pecados, nós não temos que ser castigados. Deus pode nos perdoar, e 
permanecer um Juiz perfeito.

As perguntas que algumas pessoas têm são estes: Pelos pecados de quem morreu 
Jesus? Foi feito só para cristãos? Ou Ele morreu para o mundo inteiro? A Bíblia dá a 
resposta. Uma carta escrita por um dos seguidores de Jesus, diz assim, "É por meio 
do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os 
nossos, mas também os pecados do mundo inteiro." (1 João 2:2). Isso é claro. Não 



há um pecado pelo qual Jesus não morreu. Não há ninguém cujo castigo Jesus não 
sofreu. Deus perdoou o mundo inteiro por todos seus pecados.

17. ___________________________ quer dizer que alguém não conta contra 
você quando você faz algo errado.
18. Porque Deus é um Juiz ___________________, Ele não pôde deixar 
ninguém escapar do seu castigo.
19. Deus enviou ______________________ para que fosse castigado por 
nossos pecados.
20. Jesus morreu pelos pecados do ____________________ inteiro.
21. Deus perdoou os pecados do ______________________ inteiro.

Então, o mundo inteiro irá para céu? Tristemente, a resposta é não. A Bíblia fala 
várias vezes que alguns irão para céu e outros para inferno. Como alguém pode ir para 
inferno se os seus pecados estão perdoados?

Tudo depende da fé. A pessoa acredita que Jesus morreu pelos seus pecados ou não 
acredita. Ele acredita que Jesus subiu dos mortos para provar que todos nossos 
pecados estão perdoados, ou ele não acredita. A Bíblia diz que a pessoa que acredita 
será salva, mas o incrédulo será castigado.

Talvez um exemplo ajudará a explicar isto. Imagine esta situação: alguém rouba algo 
de você. Você fica tão bravo com ele que você quer dar uma surra nele. Considerando 
que ele sabe que você quer o ferir, o ladrão decide ficar longe de você. Ele não chega 
perto de você porque sabe que você quer pagá-lo pelo seu crime.

Mas suponha que você o perdoa. Você diz a ele: "Eu não conto isso mais contra 
você". Você lhe escreve uma carta, ou pede para os seus amigos dar-lhe esta 
mensagem. Você até lhe dá um presente para provar que você o perdoou.

Agora, o ladrão acredita no seu perdão,  ele deixa de evitar você. Deixar de ter medo 
de você e é o seu amigo novamente. Tudo está bem.

Ou, o ladrão não acredita. Ele continua fugindo de você e ainda tem medo de você. 
Ele não lê as cartas que você escreve falando que você o perdoou e não escuta a 
mensagem dos amigos. Ele não aceita seu presente.

Se ele acredita ou não, você realmente o perdoou. Mas não fará bem para ele a menos 
que ele o acredite. Da mesma maneira, se nós acreditamos ou não, Deus realmente nos 
perdoou. Mas não nos fará bem se nós não acreditarmos. Se não acreditarmos, 
continuaremos fugindo de Deus, não querendo ficar perto dEle.  Teremos medo dEle. 
Nós não vamos querer ler a sua carta de perdão, a Bíblia. Nós não escutaremos os 
amigos que Ele envia, isto é, os pastores e outros cristãos. Nós nunca vamos querer 
ficar onde Ele está. Como resultado, nós não entraremos no céu.

Mas o Espírito Santo pode nos transformar em pessoas que acreditam. Então, aquele 
perdão de pecados que Jesus ganhou é um benefício para nós. De repente, temos a 
certeza de que somos os filhos de Deus. Ficamos alegres em ler a sua Palavra e a 
obedecer. Nós escutamos o pastor e outros cristãos. Há paz entre Deus e nós.

22. Os pecados do mundo inteiro foram _______________________ por Deus.
23. Deus nos perdoou nossos pecados se nós _______________________  ou 
não.
24. Se nós não ________________ , este perdão não nos beneficiará.
25. Mas se nós ________________ , haverá paz entre Deus e nós.



"(Creio) na ressurreição da carne e na vida eterna. "
As últimas coisas que nós falamos no Credo Apostólico têm que ver com as últimas 
coisas que acontecerão na terra. A Bíblia nos conta claramente como será o fim do 
mundo. Jesus voltará à terra. Ele entrará pelas nuvens cercado por anjos, e mandará 
todo o mundo, os vivos e os mortos, a aparecer diante dEle.

A palavra "ressurreição" significa levantar da morte, voltar a viver. A Bíblia diz que 
os corpos dos mortos voltarão a viver quando Jesus voltar. Não importa se eles 
decompuseram ou estiveram queimados ou perdidos no mar. Todo morto ressuscitará 
e aparecerá diante de Jesus.

Incrédulos gastaram suas vidas inteiras fugindo do Deus verdadeiro. Naquele dia, Ele 
os mandará longe da sua presença. Mas os que tem a fé em Deus serão levados para 
viver para sempre na sua presença. Ele destruirá este mundo e fará um novo, um 
mundo perfeito. Não haverá nenhuma dificuldade lá. Não haverá tristeza, nenhum 
crime, e nenhum dano ao corpo. Não haverá morte. Esta nova vida durará para 
sempre, e por isso chamamos a vida no céu a vida eterna.

26. No último dia, Jesus voltará à terra do _____________________.
27. Ele chamará todo o mundo diante dEle, os vivos e os 
_____________________.
28. A palavra ________________________ quer dizer levantar da morte.
29. Deus destruirá este mundo e fará um mundo novo, um mundo 
______________________.

 Revisão do Capítulo Cinco

Não todo o mundo acredita na Bíblia. Muito do que a Bíblia ensina é difícil de 
acreditar. Aqui é onde Deus, o Espírito Santo, entra. Ele nos faz acreditar. Por nós 
mesmos, nunca acreditaríamos as verdades da Bíblia.

O Espírito Santo não usa magia para fazer-nos cristãos. Ele usa ferramentas para fazer 
isto. Uma ferramenta que Ele usa é o evangelho, ou seja, as boas notícias sobre Jesus 
Cristo. Ele apresenta o evangelho na Bíblia, quando nós lemos ou ouvimos. Ele 
também apresenta o evangelho nos sacramentos.

Um sacramento é uma ação que o Espírito Santo usa para nos convencer que nossos 
pecados foram perdoados e que nós somos os filhos de Deus. Um dos sacramentos é o 
Santo Batismo. Água é vertida em uma pessoa em nome do Deus Trino no batismo. 
Batismo lava nossos pecados e nos faz filhos de Deus. O outro sacramento é a Ceia do 
Senhor, ou Sagrada Comunhão. Na Ceia do Senhor, nós recebemos o corpo e sangue 
de Jesus com o pão e vinho. A Ceia do Senhor prova que Jesus derramou o seu sangue 
para pagar por nossos pecados.

Deus reúne todos os que acreditam nEle na Santa Igreja Cristã. Também é chamada a 
comunhão, quer dizer, o ajuntamento, dos santos. A Santa Igreja Cristã é achada onde 
quer que as ferramentas do Espírito Santo sejam achadas. Afinal de contas, Ele 
sempre poderá fazer cristãos de algumas pessoas com elas. Há muitas igrejas aqui na 
terra porque há discordância entre cristãos sobre Deus e a sua Palavra.

Jesus morreu pelos pecados do mundo inteiro. Se eles acreditam ou não, os seus 



pecados são perdoados. Porém, se eles não acreditam que os seus pecados são 
perdoados, não receberão o benefício do perdão. Eles não estarão em paz com Deus. 
Mas quando o Espírito Santo o faz acreditar, você tem paz com Deus, e o perdão que 
Jesus ganhou se torna seu.

No Último Dia Jesus voltará à terra nas nuvens. Ele levantará os corpos de todos os 
mortos. Isto é chamada a ressurreição da carne. Aqueles que não acreditaram nEle 
serão castigados para sempre. Mas os que acreditam serão abençoados. Deus fará um 
mundo novo para eles. Não haverá pecado ou doença ou crime ou morte. Isto é 
chamada a vida eterna.

Prova em Capítulo Cinco

1. Muitas pessoas não _________________ o que a Bíblia diz.
2. Deus o ___________ _____________ nos faz acreditar.
3. O Espírito Santo usa o _______________ como uma ferramenta para nos 
fazer acreditar.
4. Ele nos apresenta o evangelho na Bíblia e nos ________________________.
5. No ________________ água  é vertido em nós em nome do Deus Triuno.
6. Na _____________ _________________ (ou comunhão) nós recebemos o 
corpo e sangue de Jesus com o pão e vinho.
7. A Santa ___________________ Cristã é o ajuntamento de todos os que têm 
fé em Deus.
8. É achada onde quer que sejam achadas as _______________ do Espírito 
Santo.
9. Jesus morreu pelos pecados do ___________ inteiro.
10. Deus perdoou todos os pecados do mundo, se eles ___________________ 
ou não.
11. Só __________________ adquirem qualquer bem do perdão que  Jesus 
ganhou para todo o mundo.
12. No Último Dia __________________ voltará nas nuvens do céu.
13. Ele levantará todos os _______________.
14. ____________________ serão levados para sempre viver com Deus.

Respostas às perguntas de capítulo um: 1. eu creio; 2. acredita; 3. diferença; 4. declaração; 5. credo; 6. Credo 
Apostólico; 7. enviado; 8. mandato, mensagem; 9. doze; 10. Deus; 11. Apóstolos; 12. Bíblia; 13. aprender; 14. 
acredita; 15. louvor, adoração; 16. convicções

Respostas às perguntas de capítulo 2: 1. muitos; 2. Bíblia; 3. povo; 4. três; 5. Pai; 6. Filho; 7. Espírito; 8. Palavra; 9. 
entender; 10. triúno ou trino; 11. Deus, pessoas; 12. iguais; 13. eternas; 14. ser humano; 15. igualdade; 16. Pai; 17. 
Filho; 18. fé.

Respostas às perguntas de capítulo 3: 1. Artigo; 2. todo-poderoso; 3. palavra; 4. seis; 5. descansou; 6. Evolução; 7. 
Acidente; 8. explodiu; 9. constroem; 10. Deus; 11. testemunhar ; 12. pó; 13. costela; 14. dominantes; 15. 
conservando ; 16. louvor; 17. pecam; 18. fruta; 19. morte, decadência; 20. céu, terra; 21. eternamente;

Respostas às perguntas de capítulo 4: 1. eterno; 2. existiu;  3. gerado;  4. humano;  5. pecador;  6. concebido; 7. 
Maria. 8. pecados;  9. cruz;  10. Pôncio Pilatos;  11. morrer;  12.  Poncio Pilatos .  13. sofrer;  14. derrotado;  15. 
chaves. 16. Páscoa;  17. Filho, Deus;  18. pecados;  19. sepulturas.  20. quarenta;  21. todos;  22. poderes;  23. 
rege;  24. Pai.  25. julgara;  26. evidência;  27. diabo; 28. Deus; 29. prontos.



Respostas às perguntas de capítulo 5: 1. acreditam; 2. difíceis;  3. Espírito Santo.  4. ferramentas;  5. evangelho; 
6.. Bíblia;  7. sacramentos;  8. batismo;  9. Deus Trino;  10. adoção;  11. Ceia;  12. Santa Ceia ou Sagrada 
Comunhão.  13. crentes;  14. Deus; 15. ferramentas; 16. discordância. 17. Perdão; 18. perfeito;  19. Jesus;  20. 
mundo;  21. mundo.  22. perdoado;  23. acreditamos;  24.  acreditamos ; 25.  acreditamos . 26. céu;  27. mortos; 
28. ressurreição; 29. perfeito.

Respostas às provas: 

Capítulo 1:  1. convicção; 2. escrita; 3. Deus; 4. doze; 5. Jesus; 6. mundo; 7. Deus; 8. Novo Testamento; 9. Bíblia; 
10. decorar, aprender;  11. crê, acredita;  12. cultos; 13. famíliaCapítulo 2: 1. muitos; 2. um;  3. Pai, Filho, Espírito; 
4. Bíblia; 5. Pessoas; 6. trino, Trindade; 7. iguais; 8. Jesus; 9. Mortos; 10. criar, preservar; 11. salvar; 12. fé
Capítulo 3: 1. artigo 2. todo-poderoso; 3. Palavra; 4. Evolução; 5. Deus; 6. testemunhar; 7. preservando (cuidando); 
8. comida, roupa, abrigo; 9. Adão; 10. costela; 11. dominar; 12. agradecer; 13. pecar; 14. fruta; 15. pecado; 16. 
destruir; 17. céu; 18. para sempre (eternamente)
Capítulo 4:  1. eterno; 2. concebido; 3. Maria; 4. tirar, pagar; 5. Pôncio Pilatos; 6. morte; 7. inferno; 8. terceiro; 9. 
Filho; 10. pecados; 11. mortos; 12. subiu; 13. poderes divinos; 14. todas; 15. Pai; 16. mortos; 17. fé; 18. Deus; 19. 
prontos, preparados 
Capítulo 5: 1. acredite; 2. Espírito santo;  3. evangelho;  4. sacramentos;  5. Batismo;  6. A Ceia de; Deus;  7. Igreja; 
8. ferramentas;  9. mundo;  10. acredite;  11. crentes;  12. Jesus;  13. morto; 14. As pessoas que têm fé.


