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Introdução 

Este livro lhe ajudará a aprender algumas coisas importantes a respeito de sua relação com Deus. Cada capítulo 
começa com uma lista de metas marcados com uma estrela (*). Estas metas indicam o que aprenderá em cada 
capítulo. Depois irá ler algumas frases e responderá algumas perguntas. Ao final de cada capítulo tem uma 
prova. As perguntas da prova são somente a respeito do que estudou em cada capítulo e as perguntas que já 
completou. Tenha certeza de que entendeu bem cada pergunta antes de responder.

Depois que você responde as perguntas do capítulo, você achará as respostas corretas no final do livro. 
Compare as respostas com as suas, e corrija as que estejam erradas. Tenha certeza de que entendeu bem tudo o 
que respondeu e corrigiu, antes de seguir adiante.

Ao final do livro tem uma prova final. Antes de completar, revise as provas finais de cada capítulo. 

Que o Senhor lhe ajude a aprender mais sobre a grande troca que foi feito por todos os pecadores.



Capítulo 1

O que Deus quer

Em sua vida você já teve que responder muitas perguntas importantes. Neste livro veremos algumas das mais 
importantes perguntas e as respostas que Deus dá. As perguntas tratam-se da vida do mundo verdadeiro.

Nosso estudo gira em torno de três perguntas chaves
1. Pergunta: Se você morresse esta noite, para onde você iria?
2. Pergunta: Você tem certeza do lugar para onde irá depois de morrer?
3. Pergunta: Suponhamos que você morreu e se encontra em frente das portas do céu, Deus está ali e lhe 
pergunta: --Porque devo deixar você entrar no céu? O que você responderia?
Nesta parte aprenderá o que Deus nos disse sobre a vida e a morte. Ao terminar esse capítulo poderá:
*identificar as respostas que a maioria das pessoas dá, e
* saber o que a Lei de Deus exige de cada um de nós.

Vejamos novamente as perguntas, mas agora é a sua vez de responder.
1ª Pergunta:

Se você morresse esta noite, para onde você iria?
____________________________________________.

2ª Pergunta:
Você tem certeza do lugar para onde irá depois de morrer?
___________________________________________.

3ª Pergunta:
Suponhamos que você morreu e se encontra em frente das portas do céu. Deus está ali e lhe pergunta: 
Porque devo deixar você entrar no céu? O que você responderia?
______________________________________________________________________________________
________________________________________________.

Agora vejamos em mais detalhe estas três perguntas.
1ª Pergunta:
Se você morresse esta noite, você iria para onde você iria?

Em geral, as pessoas não têm certeza do lugar onde irão passar a eternidade. Muitas delas têm a esperança de ir  
para o céu. Quase todo mundo acredita que eles não irão para o inferno.

1. Então, a maior parte das pessoas tem a esperança de que irão ao _______________. (confira suas 
repostas sempre ao fim do livro)

Vejamos de outra maneira.
2ª Pergunta:
Você está certo do lugar para onde irá quando morrer? 

Como já vimos, muitas das pessoas não têm certeza. Esperam ir ao céu ou pensam que irão ao inferno. Muitos 
dizem: "Pois, nada é certo".

2. Quase todos estão de acordo de que uma pessoa não tem completa _______________ de onde irá 
depois que morrer.

 E agora, o que significa a 3ª pergunta?
Suponhamos que você morreu e se encontra em frente das portas do céu. Deus está ali e lhe pergunta: --Porque 
devo deixar você entrar no céu? O que você responderia?

A maioria das pessoas iria responder uma das seguintes respostas:
 "Sei que não sou perfeito, mas também não sou tão pecador".
 "Não fui nenhum Hitler(assassino)".



 "Certamente sou melhor do que fulano, cicano etc".

Alguns talvez diriam:
 "De maneira alguma me deixarás entrar".
 "Tive a oportunidade e a desperdicei".

Se você pensa que tem perdido a oportunidade de entrar no céu, este estudo bíblico tem boas notícias para 
você. Ao estudar os capítulos seguintes verá que ainda tem esperança.

Mesmo assim, primeiro, devemos ver o resto das respostas das pessoas que pensam que irão entrar no céu. As 
pessoas que dão as respostas com autoridade, estão dizendo que Jesus tem que deixá-los entrar no céu pelo o 
que eles tem feito. "Tenho sido bom a maior parte do tempo". Outros esperam ir ao céu pelas coisas que não 
tem feito: "Não tenho feito mal a ninguém". Si queremos ou esperamos entrar no céu por algo que temos ou 
não temos feito, então primeiramente temos que saber o que Deus exige de nós para poder entrar.

Uma das principais mensagens da Bíblia é a Lei de Deus. Nesta mensagem Deus nos manda que guardemos 
certas coisas. A Lei nos ensina o que devemos fazer para chegar ao céu e também nos diz o que merecemos se 
não a cumprimos com perfeição.

3. Muitas pessoas esperam ir ao céu pelo que tem _________ ou pelo que não tem _________ .
4. A mensagem da ________ de Deus nos diz o que Ele pede de nós.
5. A mensagem da Lei de Deus nos ensina o que merecemos se não cumprirmos a perfeição que Deus 
___________.

As Leis sempre nos exigem algo. Uma lei nos ordena obedecer as leis do trânsito. Outra lei ordena que não 
devemos roubar, etc. Mas você sabe o que a Lei de Deus exige? Na Bíblia é onde encontramos o que Deus 
manda:
"Portanto sejam perfeitos em amor, assim como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu." (Mateus 5.48)
Para alcançar a perfeição temos que levar uma vida perfeita, sem nunca fazer o que desagrada a Deus. Isto 
significa viver, pensar e falar de maneira correta o tempo todo. Se você tem vivido assim desde seu nascimento 
até agora, então é perfeito. Isto é o que Deus, o Pai, manda. Esta é a sua Lei.

Deus nos diz em suas palavras que é a Bíblia:
"Sejam santos, pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo". (Levítico 19.2).
Ser santo significa ser perfeito perante Deus. É ser uma pessoa que nunca tenha feito nada de mal. Se alguma 
vez fez algo de mal, algo que desagrada a Deus, já não é santo. Deus chama o mal que fazemos de "pecado". A 
Lei de Deus manda que não pequemos. (Falaremos mais sobre o pecado no próximo capítulo). Sua Lei Divina 
exige santidade.

6. A ________ de Deus exige certas coisas de nós.
7. A Lei de Deus exige que sejamos uma pessoa _____________.
8. Ter uma vida perfeita significa viver sem ____________ ou sem fazer ____________.
9. Ter uma vida santa significa viver uma vida perfeita diante dos olhos de ________.
10. A Lei de Deus nos __________ que sejamos santos.

A Lei de Deus ordena que devemos ter uma vida santa e perfeita. Se você tem vivido de tal forma, viverá para 
sempre no céu.

Também pode pensar desta maneira: Deus não espera que sempre sejamos somente bons e não perfeitos. Não 
exige que sejamos tão bons como podemos. Ele não disse: "Se esforce o máximo que pode". Deus ordena a 
perfeição, exige total santidade. Quer que sejamos sem pecado, desde o princípio da vida.

O que Deus ordena pode-se descobrir como um problema de matemática: 
   100% santidade
    + 0%     pecado
   100% vida eterna



De maneira que, se alguém viver de uma maneira perfeita e sem pecado, Deus promete dar a esta pessoa a vida 
eterna no céu.

11. Marque com "X" as frases que indicam o que Deus pede de nós.
A- (   ) Deus ordena que sejamos bons.
B- (   ) Deus ordena que façamos o melhor que podemos.
C- (   ) Deus ordena que sejamos completamente santos e perfeitos.

12. Escreva nas linhas em branco com as palavras que demonstram o que Deus exige de nós, e o prêmio 
que Ele nos promete.

100% ____________
            +    0%    ____________
               100% ____________

Revisão do Capítulo 1

Em geral, as pessoas não têm certeza do lugar aonde irão depois de morrer. Na Bíblia, a Lei de Deus nos diz o 
que Ele quer de nós. Ele ordena que levemos uma vida completamente santa e perfeita; sem nenhum pecado. 
Tentar ser bom não é suficiente.  Deus promete a vida eterna somente para aqueles que tem uma vida sem 
pecado.

Importante: Depois de estudar este capítulo, talvez pense que é melhor parar por aqui, sem seguir adiante. Ou 
melhor, irá dizer: -Para que seguir adiante, sabendo que não sou perfeito? Mas não pare, pois os capítulos que 
seguem têm boas notícias sobre como poderá entrar no céu de outra maneira.

Prova do Capítulo 1

1. Deus exige que todos levem uma vida ____________.
2. A mensagem da ___________ de Deus assim o pede.
3. Se uma pessoa leva uma vida _____________, essa pessoa poderia ganhar a vida eterna.
4. O mal que fazemos provoca a ira de Deus, e a isso Ele chama de _____________.
5. Nos espaços em branco escreva demonstrando o que Deus pede e deseja de nós.

______% santidade
        +    ______% pecado

______%  ______________

Capítulo 2

O QUE DEUS VÊ

A Lei ordena que sejamos perfeitos e santos. Mas quando Deus nos vê, o que Ele está vendo? Quando Ele 
examina a nossa vida e os nossos pensamentos Ele vê perfeição? Ele vê uma vida completamente santa?  Vê 
uma vida sem erros e sem pecados? 
Quando chegar ao final desse capítulo você poderá:

* dizer o que Deus vê em cada pessoa,
* dar exemplos de diferentes pecados, e
* dizer quais são os resultados do pecado.

Existem muitos versículos na Bíblia que nos dizem o que Deus vê. Quando lê os versículos, lembre-se de que 
Deus está falando de cada ser humano. Isso é, que também está falando de você.
"Não existe ninguém no mundo que faça sempre o que é direito e que nunca erre." (Eclesiastes 7.20).
"Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus."(Romanos 3.23).



Não somos diferentes das outras pessoas. Todos nós nascemos com pecado. Herdamos este pecado dos nossos 
pais. Do mesmo modo que pé de manga podre não pode produzir mangas sadias, assim os filhos de pecadores 
também são pecadores. Além disso, não temos levado uma vida perfeita e santa. Continuamos a pecar.  Os 
grandes heróis da Bíblia (Noé, Moisés, Davi, Pedro, Paulo e muitos outros) eram todos pecadores. As grandes 
pessoas de hoje em dia também são pecadores. Pode ser um pregador ou um prisioneiro, um líder da 
comunidade ou uma prostituta, um rico ou um pobre, todos são pecadores. Ninguém jamais viveu uma vida 
santa e perfeita, somente Jesus.

Por exemplo, imagine que você esteja num terreno de construção. Alguns pedreiros estão cavando um buraco 
para fazer um edifício novo. Você e seus amigos, junto com um atleta que é saltador, querem brincar para ver 
quem consegue saltar do outro lado do buraco. Mas o buraco tem uma distância de 100 metros. Pelos seus 
cálculos, você pode saltar até 3 metros e o atleta talvez pode saltar o dobro de você, 6 metros. Mas mesmo 
assim, ele não conseguirá atravessar o buraco que é de 100 metros. Você, seus amigos e o atleta acabam caindo 
dentro do buraco.

Assim é com o pecado. Todos nós temos pecados e, mesmo que pareça que somos melhores do que os outros, 
não alcançamos a perfeição que Deus pede.

1. Para Deus, todo mundo é _________________.
2. Ante Deus, ninguém tem levado uma vida _________________________.
3. Até os grandes heróis da Bíblia eram _____________________.

Mas porque se preocupar tanto com o pecado? Porque falhamos diante das exigências de Deus. A Bíblia diz:
"Pois todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus."(Romanos 3.23).

Por isso somos pecadores. Não podemos ser nem perfeitos e nem santos como a Lei de Deus exige. Não 
importa quanto tentamos, sempre vamos falhar. De maneira que, em lugar do céu, ou da vida eterna, 
merecemos o inferno, ou a morte eterna.

A Bíblia também diz:
"O salário do pecado é a morte". (Romanos 6.23).

Se alguém tem um trabalho, ganha certo salário. Este salário é o seu lucro. Mas o único salário por pecar é a 
morte eterna (a morte nesta vida e a morte espiritual no inferno). Ainda que pense que é melhor do que os 
outros, todos nós recebemos o mesmo salário - a morte.

Quem sabe um exemplo pode nos ajudar. Você e mais dois amigos estão sentados numa mesa em frente de 3 
copos com veneno. Um dos copos está completamente cheio, e um dos seus amigos bebe dele. O segundo copo 
está pela metade e o seu outro amigo ingere desse copo pela metade. O terceiro copo tem uma quantidade 
muito pequena de veneno e é você quem toma desse copo. Os resultados seriam diferentes? De maneira 
alguma. Somente um pouco deste veneno mata. Da mesma maneira, somente um pequeno pecado lhe 
contaminará toda a vida você acabará morrendo. Não importa se somos considerados grandes ou pequenos 
pecadores, merecemos a morte por ter pecado.

Podemos ilustrar estas verdades com outro problema matemático. Veja bem:
100% pecado

         +       0% santidade
100% morte eterna no inferno

4. É certo que somos _____________ e não podemos ser perfeitos ou santos como a Lei de Deus ordena.
5. Devido ao pecado, todo pecador merece a ____________.
6. Todo pecador merece a morte eterna no_______________.
7. Complete os espaços em branco para mostrar o que Deus vê em nós e o que merecemos.

100% _____________
               +  0%     ______________  

100%__________________________



Possivelmente você está se perguntando: --O que é o pecado? Segundo a Bíblia podemos dividir o pecado em 
três classes.

Primeiramente é pecado fazer tudo o que Deus nos proíbe de fazer. Aqui tem algumas coisas que Deus nos 
proíbe de fazer:
 "Não mate". (Êxodo 20.13)
 "Não roube". (Êxodo 20.15)
 "Não cometa adultério". (Êxodo 20.14)
 "Não dê testemunho falso contra ninguém". (Êxodo 20.16)
 "Não use o meu nome sem o respeito que ele merece". (Êxodo 20.7)

Em segundo lugar, pecar também é não fazer as coisas que Deus manda que façamos. Aqui tem alguns 
exemplos das coisas que Deus manda que façamos:
 "Amem os seus inimigos". (Mateus 5.44)
 "Orem pelos que perseguem vocês". (Mateus 5.44)
 "Respeite o seu pai e a sua mãe"(Êxodo 20.12)
 "Não adore outros deuses; adore somente a mim". (Êxodo 20.3)
 "Evitem todo tipo de mal". (1 Tessalonicenses 5.22).

Quando não fazemos estas coisas (e todas as outras coisas que Deus nos manda fazer), pecamos. Assim, 
novamente, merecemos a morte e o inferno. E lembre-se de que existem muitas outras coisas que Deus manda 
que façamos

Em terceiro lugar, o pecado também pode ser um pensamento. A seguir tem alguns pensamentos que Deus nos 
proíbe:
 "Quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la já adulterou no seu coração". (Mateus 5.28)
 "Quem odeia o seu irmão é assassino". (1 João 3.15)
 "Não cobice a casa de outro homem". (Êxodo 20.17).

Agora vejamos alguns pensamentos que Deus diz  que devemos ter:
 "Encham as suas mentes com tudo o que é bom e merece elogios: o que é verdadeiro, digno, justo,  

puro agradável e honesto. (Filipenses 4:8).

Quando cobiçamos ou odiamos, pecamos. Quando não estamos contentes com o que Deus tem nos dado e 
desejamos ter o que não é nosso, pecamos. Quando os nossos pensamentos são impuros e malvados, pecamos. 
Quando não pensamos no nobre, no verdadeiro e puro, temos pecado. Por tudo isso merecemos a morte e o 
inferno.

8. Pecar é deixar de __________ o que Deus manda que ______________.
9. O pecado é ____________ o que Deus nos proíbe que ________________.
10. O pecado também é ter maus ______________________.
11. Marca com "X" as frases que se referem ao pecado.

a- (   ) Adorar a Deus
b- (   ) roubar
c- (   ) doar aos pobres
d- (   ) odiar outra pessoa 
e- (   ) matar alguém 
 f-  (   ) não orar a Deus

Mas, por que Deus condenaria ao inferno as pessoas que cometem apenas poucos pecados? É que são mais que 
"apenas poucos pecados". Quando consideramos tudo o que Deus ordena, vejamos que temos pecado muito e 
com muita freqüência.



Aqui tem um exemplo que ajuda a entender esta verdade. Imagine que alguém pecasse somente 5 vezes ao dia. 
É obvio que pecamos muito mais do que isso ao dia. Mas a lista seguinte demonstra como é grande a soma dos 
pecados com só cinco ao dia:

Em 1 mês = 150 pecados
Em 6 meses = 910 pecados
Em 1 ano =1.825 pecados
Em 5 anos = 9.125 pecados
Em 10 anos = 18.250 pecados
Em 25 anos = 45.625 pecados
Em 50 anos = 91.250 pecados
Em 75 anos = 136.875 pecados

Como saldaria ao calcular seus pecados dessa maneira? E lembrando, na lista supostamente estamos pecamos 
apenas 5 vezes ao dia! Imagine então a quantidade de pecados que realmente estamos cometendo!

Como somos culpados, e como merecemos a morte e o inferno! É por isso que podemos dizer o que Deus vê 
em toda pessoa é pecado, pecado que merece o castigo da morte no inferno.

E a Bíblia também nos diz:
 "Porque quem quebra um só mandamento da Lei é culpado de quebrar todos". (Tiago 2.10).

Ao desobedecer a Deus uma só vez, estamos quebrando toda sua Lei. Um só pecado já nos torna imperfeitos, 
sem santidade e não merecemos o céu. Por exemplo: Se furamos um balão com só uma agulha, explode ou sai 
o ar e se torna imprestável. Ou, se deixamos uma pegada de barro num piso limpo, todo o poiso está 
considerado sujo.

Deus é tanto um Deus de justiça como um Deus de amor perfeito. Ele é o único juiz perfeito que dará aos 
culpados o que merecem, sem mais e sem menos.

Por exemplo: Você vai ao supermercado comprar um refrigerante. O litro custa R$2,50 e você tem apenas R$ 
1,00 e seu amigo lhe empresta 50 centavos, isso é tudo o que você conseguiu juntar. O supermercado irá lhe 
vender o refrigerante? Não! Porque não tem dinheiro suficiente para comprá-lo. 

Deus em sua justiça perfeita tem dito: "Sejam perfeitos em amor, assim como é perfeito o Pai de vocês, que  
está no céu". (Mateus 5:48). Se você vai entrar no céu pela maneira em que vive, então deve ser perfeito. Com 
um só pecado não entrarás, porque: "O salário do pecado é a morte" (Romanos 6:23).

12. Uma pessoa peca ____________ durante sua vida.
13. Se uma pessoa comete _____ pecado, tem quebrado toda a Lei.
14. Um só pecado nos contamina e nós faz que merecemos a ____________.

Revisão do 2 Capítulo

Quando Deus vê cada um de nós, Ele vê que todos nós estamos fazendo pecado. Pecamos ao fazer o que não 
devemos e ao não fazer o que Deus manda. Também pecamos com nossos pensamentos. Por causa dos nossos 
pecados e pela nossa condição pecaminosa, não cumprimos o que Deus exige de nós, e por isso nós somos 
merecedores da morte e do seu juízo. Quando Deus vê os pecadores, Ele vê que devemos ser castigados com a 
morte.

Importante: Não pare por aqui, continue estudando! Este capítulo tem lhe ensinado algumas coisas que talvez 
desanime você. Mesmo que não vemos nenhuma boa notícia ainda, tenha ânimo, pois há muitas boas notícias 
adiante. Continue até o fim do livro, você não se arrependerá.

Prova do Capítulo 2



1. Deus vê que todo mundo é ________________.
2. Por causa dos pecados estamos muitos longe de uma vida ____________ que a Lei de Deus manda.
3. Por causa dos nossos pecados merecemos a _____________.
4. Pecado também é não __________ o que Deus nos manda que ______________.
5. O pecado é também ___________ o que Deus nos proíbe de ______________.
6. Também pode se pecar pelo ________________.
7. Se cometemos apenas ______ pecado, merecemos a morte espiritual no ______________.
8. Cada pessoa comete _________ pecados durante sua vida.

3 Capítulo

OS REMÉDIOS HUMANOS

Pode ser que está se perguntando: --Se todos nós somos pecadores, como é que alguém pode chegar ao céu? 
Pessoas têm inventado várias respostas a esta pergunta importante. Vamos chamá-las de remédios para a 
doença do pecado. Se você está doente com uma gripe ou pneumonia e quer se sentir melhor, vai ao médico. 
Ele lhe dará algum medicamento, o qual será o remédio ou a cura para a sua enfermidade. Da mesma maneira, 
as pessoas tem tentam encontrar um remédio para a enfermidade do pecado que contagia a todos. Ao final 
desse capítulo você poderá:
 descrever três remédios mais comuns que as pessoas usam contra o pecado, e
 descrever porque nenhum deles serve.

Remédio n°1: Esforçar-se mais

Quem propõe este remédio nos aconselha que devemos nos esforçar mais em ser melhoras pessoas. Sabemos 
que somos pecadores, mas se só nos esforçamos mais, tentamos ser tão bons quanto pudermos, Deus estará 
contente conosco e nos deixará entrar no céu.

Todos os dias, você pode ver muitas pessoas experimentando este remédio. Dizem para si mesmos: --Vou 
ajeitar a minha vida. Irei nas reuniões de apoio, voltarei à escola, vou me formar do colegial e começar ir à 
igreja. Outros dizem: "Vou deixar esta preguiça, começar a trabalhar, vou parar de beber e de fumar e vou 
melhor minhas relações familiares".  Mas, por mais que tentam, não chegam à perfeição. Tentar se esforçar  
nunca resolve o problema do pecado. 

Podemos comparar isso com uma escada muito alta. A escada da perfeição chega até o céu. Sabemos que 
somos pecadores e que estamos no primeiro degrau. Dizemos a nós mesmo : "Se esforce mais, tente o mais que 
pode para ser melhor". Assim que subimos um pouco mais. O único problema com isso é que nunca seremos 
perfeitos e por mais que tentamos, nunca chegaremos ao final, ao degrau mais alto da escada. E temos que 
lembrar que Deus ordena a perfeição, mas por causa do pecado nunca obteremos a perfeição. Quem sabe 
chegaremos a ser um pouco melhores, mas nunca perfeitos. 

1. Precisamos de um ____________ para a enfermidade do pecado.
2. Um dos remédios que as pessoas tem tentado é o de ______________ mais.
3. Por mais que alguém tente, nunca poderá ser _______________.

Remédio n° 2: Manter um balanço compensando o mal com as coisas boas.

Com este remédio tentamos apagar as más obras com uma quantidade de boas obras. As vezes pensamos que 
se fizermos suficientes boas obras, compensaremos o peso dos pecados que cometemos. Pensamos que assim 
estaremos pagando pelos nossos próprios pecados. Então Deus estará contente e nos deixará entrar no céu.



Por exemplo, na semana passada você teve uma briga feia com alguém. Falou palavras indevidas e realmente 
feriu os sentimentos desta pessoa. Você sabe que o que fez era muito errado, e causou muito sofrimento para a 
pessoa com quem você brigou. Você talvez pense assim: --Sei que fiz errado. Não devo ter perdido controlo. 
Pequei. Mas, olhe, ultimamente tenho feito muito bem. Estou agradando o meu chefe, ajudei minha vizinha, fui 
à igreja.  

Você vê o que está acontecendo? Sua mente lhe disse que, por todo o bem que tem feito, pode agora fazer algo 
mal. O problema é esse, a Bíblia diz: "O salário do pecado é a morte." Um só pecado merece a morte eterna. 
Fazer algo bom não paga nem pelo pecado e nem pelo castigo que ele merece. Os pecados seguem na conta e 
continuam aumentando. Mais e mais sobe a dívida com a morte e o inferno. 

4. Um segundo remédio é tratar compensar as obras más tentando fazer suficientes obras __________.
5. Mas a Bíblia mesmo diz que cada pecado merece a ________________.

Remédio n° 3: Comparar-se com os demais

Para este remédio tentamos nos comparar com os outros que tenham feito coisas mais maldosas que nós. Por 
exemplo, você olha para seu vizinho que espanca sua mulher, ou para o negociante que está sonegando os 
impostos, ou para o bêbado do bairro, e pensa: --Certamente sou melhor do que eles. Se Deus vai castigar aos 
maus, certamente castigará a estes.

Mas esse remédio também não serve. Se vamos nos comparar com alguém, tem que ser com Deus. E quando 
nos comparamos com Deus, vemos que não somos perfeitos como ele é. Estamos muito longe da santidade que 
é ordenada. Somos pecadores e merecemos a morte e o inferno.

6. Um terceiro remédio nos compara com outro que tem cometido  _________ pecados.
7. Mas devemos comparar nos com __________ , e não com outras pessoas.

Como bem pode ver, nenhum destes remédios inventados pelos seres humanos servem. Quem sabe pareçam 
bons e alguém pense que vão funcionar, mas na realidade nenhum deles paga a divida do pecado e o castigo. 
Estes remédios inventados nos deixam na mesma condição pecaminosa que somente merece a morte e o 
inferno. Por isso a Bíblia diz:"Há muitos caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a  
morte."(Provérbios 16.25).

8. Nenhum dos remédios humanos cura nossa enfermidade do _____________.
9. Como resultado, os remédios humanos somente nos conduzem ao ___________.

Com isso temos terminado nosso estudo do que Deus exige de nós. Temos visto o grande problema do pecado 
em nossas vidas. Temos visto também que os remédios humanos não podem curar ou resolver o problema. No 
seguinte capítulo chegaremos às Boas-Notícias, o remédio que Deus nos dá para a nossa enfermidade 
espiritual.

Revisão do Capitulo 3

O pecado em cada pessoa é igual a uma doença. Necessitamos encontrar um remédio ou morreremos. Uma das 
curas que as pessoas inventam é de se esforçar mais. Outros tentam de fazer mais coisas boas e assim pagar 
pelos seus pecados. Outros se consolam em comparar-se com pessoas que parecem ser mais más do que a si 
mesmos. Mas a Bíblia diz que apenas um pecado em nossas vidas nos contamina, nos deixa sem nenhuma 
santidade. Logo vemos que todos os remédios humanos fracassam.

Prova do Capitulo 3

1. Precisamos de um _____________ para a enfermidade do pecado.
2. Um dos remédios sugere que a gente se ____________ mais.
3. Mas, por mais que tentamos, não podemos ser_____________.



4. Outro remédio é tentar fazer suficientes _______ obras para compensar o número das obras 
____________.

5. Mas, a Bíblia diz que cada um de nós, pecadores, merecemos a _____________.
6. Um terceiro remédio é se comparar a outra pessoa que pareça ter feito mais ___________ do que você.
7. Mas, temos que nos compararmos com ___________, e não com outras pessoas.
8. Nenhum dos remédios inventados pelos seres humanos cura a doença do ______________.
9. Como resultado, todos os remédios humanos somente nos levam ao ___________.

Capítulo 4

O remédio de Deus

Talvez esteja perguntando: --Como podemos, então, chegar ao céu? Não podemos chegar ao céu pelas coisas 
que fazemos e pelas que deixamos de fazer. Nosso pecado faz isso impossível. A mensagem da Lei de Deus 
deixa isto muito claro.

Porém, isto não quer dizer que não podemos entrar ao céu. Por quê? Porque Deus mesmo providenciou o único 
remédio para a nossa doença do pecado. A mensagem do Evangelho de Deus (as Boas-Notícias) nos diz qual é. 
Ao terminar esse capítulo você poderá:
 identificar o remédio para a doença do pecado, e
 descobrir a grande troca que Deus fez por nós.

Em torno de dois mil anos atrás, Deus, o Pai, enviou seu Filho Jesus Cristo ao mundo. O enviou para que fosse 
nosso substituto. O que acontece num jogo de futebol quando um dos jogadores não pode jogar? O treinador 
substitui o jogador por outro. Nós não podemos chegar ao céu pelos nossos próprios esforços e remédios. Por 
isso, Deus Pai enviou seu Filho Jesus Cristo ao mundo para ser nosso substituto, para fazer em nosso lugar o 
que nós não podemos fazer.

O quê Jesus fez por nós? Leia as palavras da Bíblia ( as que estão sublinhadas se referem a Jesus):
"Em Cristo não havia pecado. Mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em  
união com ele(Jesus), tenhamos a vida santa que Deus quer."(2 Coríntios 5.21).
"(Jesus)Foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou."(Hebreus 4.15)

Como nosso substituto, Jesus levou uma vida perfeita, santa e sem pecado. Uma vida de amor que nós também 
devemos levar, mas não podemos. Jesus nunca pecou, por isso a Bíblia diz que ele "não conheceu o pecado".

1. Deus enviou seu próprio Filho, Jesus, para ser nosso ______________.
2. Jesus viveu uma vida ____________ em nosso lugar.

Mas não foi só isso que Jesus fez por nós. Ainda que foi perfeito e nunca pecou, lemos o que também fez por 
nós:
'Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido; cada um de nós seguia o seu próprio caminho.  
Mas Deus Eterno castigou o seu servo; fez que ele(Jesus) sofresse o castigo que nós merecíamos." (Isaías  
53.6).
"Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com ele(Jesus), tenhamos a 
vida santa que Deus quer."(2 Coríntios 5.21).

Jesus não tinha nenhum pecado próprio, mas Deus colocou sobre ele todos os nossos pecados. Ele também 
levou os pecados de você. A Lei de Deus diz que nossos pecados tem que ser julgados, e Deus Pai os colocou 
sobre Cristo para que ele os levasse à cruz. Olhe o que foi feito por nós:
"Porém ele (Jesus) estava sofrendo por causa dos nossos pecados"(Isaías 53.5).
"Deus o (a Jesus) estava maltratando e ferindo."(Isaías 53.4).

Na cruz Deus castigou Jesus por nossos pecados. Ali Jesus sentiu toda a ira de Deus contra o pecado. Jesus na 
realidade sofreu a dor do inferno como nosso substituto. Por isso Jesus o chamou na cruz:



"Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste?" (Mateus 27.46).

Deus mostrou seu amor por você ao castigar Jesus em seu lugar. Jesus mostrou seu amor ao ir à cruz para ser 
castigado em seu lugar e sofrer mais do que qualquer pessoa. Ainda que era inocente, sofreu e morreu. Jesus é 
o único remédio de Deus para o pecado. Somente Jesus podia levar uma vida perfeita e pagar pelos nossos 
pecados com seu sangue inocente.

3. Deus colocou sobre Jesus o ___________ de todo o mundo.
4. Jesus foi castigado por ________ e por nossos _____________.
5. O castigo terminou quando Jesus ____________ na cruz.
6. Jesus é o único ______________ para o pecado.

Podemos pensar nesse grande ato de amor como "A grande troca de Deus". Talvez você alguma vez recebeu de 
presente uma roupa nova. Mas quando foi vestir, não lhe serviu bem. Foi na loja para trocar, e talvez a trocou 
por algo que te serviu ou pegou o dinheiro de volta.

Na Bíblia lemos de outra troca que foi bem sucedida.
"Em Cristo não havia pecado. Mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em  
união com ele, tenhamos a vida santa que Deus quer."(2 Coríntios 5.21).

Estes dois problemas matemáticos podem dar a idéia da situação. Eles demonstram como eram as coisas antes 
da vinda de Jesus.

Jesus        Homem
100% santidade 0% santidade

       +          0% pecado              + 100% pecado
100% de vida eterna         100% de morte eterna

Mas Jesus trocou sua vida perfeita pelo pecado, levando nossos pecados sobre si mesmo. (Veja a figura na 
capa deste livro.)

Agora Deus nos olha, e só vê a vida perfeita de Jesus. E Jesus, revestido com nossos pecados, sofreu e morreu 
em nosso lugar. Este é a grande troca que aconteceu. É por isso que a Bíblia diz:
"O sangue de Jesus nos limpa de todo pecado." (1 João 1.7)

Depois da grande troca a soma matemática é a seguinte:
Jesus Homem
           0% santidade 100% santidade(conseguida por Jesus)
 +   100% pecado (do mundo)        +      0% pecados( pagos por Jesus) 

100% morte (na cruz) 100% vida eterna (no céu)

7. Jesus trocou a sua vida perfeita por nossos ________________.
8. Jesus sofreu o _____________ que nós pecadores merecíamos.

O réu condenado espera ansiosamente a sentença do juiz. E quando ele ouve a sentença, nota que é muito dura. 
De repente aparece uma pessoa que diz: --Eu pagarei estes anos de prisão por você. Você pode sair desta sala 
livre de qualquer castigo.

Isso nem acontece nos filmes e muito menos na realidade, verdade? Mas ainda que pareça incrível, isso é 
exatamente o que Jesus fez por nós. Se tornou culpado para que fóssemos inocentados. Ele trocou seu recorde 
perfeito nos livros da corte de Deus para receber o nosso, cheio de pecados. Fez possível que sejamos filhos de 
Deus novamente. Ao escolher nosso lugar, pagou a sentença por nossa maldade, fazendo que sejamos livres, 
declarados inocentes de toda a culpa. Jesus veio ser a nossa única maneira de chegar ao céu.

Lembra-se do exemplo que foi dado na começo? Estava no pátio em frente desse grande buraco. Você queria 
saltar do outro lado, mas caiu e morreu. Mas agora Deus o salvou. Ele proveu uma ponte pela qual pode cruzar 
o buraco. O caminho seguro para o outro lado é Jesus, quem levou você em seus braços de amor e colocou sem 



perigo no outro lado do buraco. Ele tem nos carregado através do abismo de pecado e da morte, levando-nos, 
sãos e salvos, ao céu. Por isso Jesus é o único caminho ao céu.

9. Por causa de Jesus agora somos declarados _________ diante dos olhos de Deus.
10. Jesus ganhou por nós a _________ eterna.

Revisão do Capítulo 4

Os remédios humanos nunca poderiam nos salvar, sarar nossos pecados. Por isso Deus nos deu Jesus como o 
único remédio para o pecado. Deus enviou seu filho Jesus ao mundo para tomar nosso lugar, para viver uma 
vida perfeita. Jesus também carregou nossos pecados. Deus castigou a Jesus por causa dos nossos pecados;  
isso é o que fez Jesus morrer na cruz. Jesus trocou nossa vida pecaminosa por uma vida perfeita. Este é "A 
grande troca" que Deus fez por nós. Agora quando Deus nos julga, Ele pode nos declarar inocentes e dar-nos a 
vida eterna.

Prova do Capitulo 4

1. Como nosso substituto, Jesus levou uma vida _______________.
2. Como nosso substituo, Jesus foi castigado por causa dos nossos __________.
3. Jesus pagou pelos nossos pegados quando morreu na ___________.
4. Devido a Jesus, nós podemos ir ao ___________ e não ao inferno.
5. Jesus é o _________ remédio para o pecado.
6. Por causa de Jesus, Deus agora nos vê como ___________ ao invés de culpados.
7. Para ________, Jesus é o único caminho para o céu. 
8. Escreva nos espaços em brancos para mostrar como Deus nos vê:
Antes da vinda de Jesus Depois da vinda de Jesus
      _____% pecado             _____% pecado
    +  _____  % santidade            +_____% santidade
      _____% __________ _____% _____________

Capítulo 5

O PRESENTE PROMETIDO POR DEUS

Provavelmente alguma vez você tenha feito uma promessa. Talvez você já prometeu ser melhor, ou ser bom, 
ou passar mais tempo com certa pessoa. Nem sempre cumprimos as promessas que fazemos. Os outros também 
não cumprem as promessas que nos fazem. Neste capítulo iremos aprender sobre uma promessa que Deus fez. 
E sabendo que Ele é perfeito, é uma promessa que Ele vai cumprir. Ao terminar esse capítulo você poderá:
 descrever a segunda mensagem principal da Bíblia,
 responder qual é a promessa mais importante que Deus fez,
 explicar por que essa promessa é um presente, e
 dizer como você pode entrar no céu.

No primeiro capítulo aprendemos que uma das principais mensagens da Bíblia é a Lei de Deus. Essa Lei nos 
fala tudo o que Deus exige de nós. Nos capítulos 2 e 3 aprendemos mais sobre estes mandamentos, 
especialmente que exigem que levemos uma vida santa. Aprendemos que a lei divina nos trás más notícias 
porque ninguém pode levar uma vida santa. E a lei nos dá notícias ainda piores, que devido ao nosso pecado, a 
Lei de Deus manda que sejamos castigados no inferno.

Mas no 4º capítulo começamos a ouvir boas notícias da Bíblia, as quais nos dizem que Deus tem um remédio 
para nosso pecado. Este remédio é Jesus Cristo, quem sofreu como nosso substituto e pagou completamente 
pelos nossos pecados. Neste capítulo ouviremos mais boas notícias, notícias sobre as promessas de Deus.
A mensagem da Bíblia sobre os mandamentos de Deus, chamamos a Lei de Deus. A Lei contém más notícias 
porque somos pecadores. Mas a mensagem bíblica que nos ensina sobre as promessas de Deus são boas 



notícias e a estas nós chamamos de Evangelho, uma palavra antiga que significa "boas notícias". O Evangelho 
ou boas notícias é a segunda mensagem mais importante da Bíblia e nos fala das promessas de Deus.

1. O Evangelho significa ________  _______________.
2. A Bíblia nos ensina sobre as boas notícias das _______________ de Deus para nós.
3. Uma das mensagens principais da Bíblia é a ________ de Deus; esta fala sobre as más notícias sobre 

do que Deus nos _______________.
4. A outra mensagem principal da Bíblia é o ________________ de Deus, este nos dá boas noticias sobre 

o que Deus nos tem ____________.

Agora vejamos a promessa mais importante que Deus nos dá. A Bíblia nos diz da seguinte maneira:
" Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não  
morra, mas tenha a vida eterna."(João 3.16).

Pelo que o Filho de Deus, Jesus Cristo, fez por nós podemos ter a vida eterna. Mas leia o que a Bíblia diz sobre 
o céu:
"O salário do pecado é a morte, mas o presente de Deus é a vida eterna para quem está unido com Cristo  
Jesus, o nosso Senhor."( Romanos 7.23).

Esta vida eterna se chama o céu. É um presente de Deus. Nosso pecado só nos pode dar o castigo no inferno. E 
não importa quanto tentamos fazer, jamais poderemos ganhar a entrada no céu levando uma vida boa. Mas, por 
sua vida de perfeição e sua morte, Jesus ganhou o céu, e Ele nos dá esta vida eterna gratuitamente. Como diz 
na Bíblia:
"Pois é pela graça de Deus que vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é presente dado  
por Deus. A salvação não é resultado de vocês mesmos, e por isso ninguém deve se orgulhar". (Efésios 2.8-
9).

O céu é um dom que Deus nos dá por amor. Seu Filho ganhou a vida eterna para nós por sua vida perfeita e sua 
morte inocente na cruz. Deus nos dá a vida eterna como um presente gratuito.

5. Deus promete nos dar a vida ____________.
6. A vida eterna é um ___________ completamente gratuito.

Então, como você pode ser salvo? Como você pode entrar no céu? No Novo Testamento (a segunda metade da 
Bíblia) no livro de Atos, alguém fez essa mesma pergunta ao discípulo Paulo. Você irá se interessar em ler 
toda a história no capítulo 16, começando no versículo 16. Paulo estava na prisão por ter pregado o Evangelho, 
quando o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Todas as portas das celas se abriram e todas as 
correntes que prendiam os presos se arrebentaram.
"Aí o carcereiro pediu que lhe trouxessem uma luz, entrou depressa na cela e se ajoelhou, tremendo, aos  
pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: -Senhores, o que devo fazer para ser  
salvo?" (Atos 6.29)

Você se lembra desse versículo? Já temos usado antes. 
"Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crer não  
morra, mas tenha a vida eterna." (João 3.16).

Todo aquele que crê em Jesus e nas coisas que Ele tem feito será salvo e entrará no céu. Os que confessam que 
a vida perfeita de Jesus e sua inocente morte na cruz pagou o castigo por seus pecados serão salvos e irão ao 
céu.  Esta é a promessa de Deus.
"Quem crê no Filho tem a vida eterna; porém quem desobedece ao Filho nunca terá a vida eterna, mas  
sofrerá para sempre o castigo de Deus." (João 3. 36).

Qual é o significado da palavra "crer"? Significa acreditar e ter confiança. A pessoa que confia em Jesus será 
salva e irá ao céu. Deus promete uma vida eterna aos que crêem e tem fé em Jesus Cristo. Está é uma promessa 
em que você pode confiar completamente.

Assinales as seguintes oração com V para as que são verdadeiras e F para as que são falsas.
7. (    )O céu é um presente gratuito para todo aquele que crê em Jesus como seu salvador.



8. (    ) O céu é um presente gratuito por ter vivido de uma boa maneira.
9. (    ) Podemos ganhar a entrada ao céu se nos esforçarmos o suficiente.
10. (    ) Deus promete o céu aos que confiam que Jesus pagou a pena de morte pelos nossos pecados.

Você se lembra das 3 perguntas importantes que fizemos no começo do livro? Reconsiderando, desta vez 
responda segundo o que acabou de aprender.
Pergunta 1:
Se você morresse nesta noite, você iria para o céu ou para o inferno?
_______________________________________________________.
Pergunta 2:
Ao morrer, você tem certeza de para onde irá?
______________________________________________________.
Pergunta 3:
Suponhamos que morresse e se encontra diante das portas do céu, ali Deus lhe pergunta: Porque deve deixar 
você entrar no céu? O que você responderia?
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________

Pergunta 1:
Se você morresse nesta noite, você iria para o céu ou para o inferno?
O cristão pode responder: "Eu sei que irei para o céu."

Pergunta 2:
Ao morrer, você tem certeza de para onde irá?
Sim, o cristão pode ter certeza. Por quê? A resposta da terceira pergunta nos diz.

Pergunta 3:
Suponhamos que morresse e se encontra diante das portas do céu, ali Deus lhe pergunta: Porque deve deixar 
você entrar no céu? O que você responderia?
O cristão poderia responder a Deus: "Senhor, eu sei que eu não mereço entrar no céu. Meus pecados me  
desqualificam. Sou culpado e só mereço a morte no inferno. Mas seu Filho Jesus morreu por mim. Ele viveu  
uma vida perfeita e morreu em meu lugar. Ao fazê-lo, Jesus pagou o castigo que sua Lei manda por meus  
pecados. Pelo que seu Filho fez por mim, sei que o Senhor me deixará entrar."

Estas são as Boas Noticias ou o Evangelho que a Bíblia nos ensina. Esta é a maior promessa de Deus. Ele nos 
promete que podemos ter a vida no céu como um presente gratuito devido ao que Jesus fez. E a Bíblia nos diz 
que podemos ter absoluta certeza dela.

Revisão do Capítulo 5 

Nos primeiros capítulos desse livro estudamos a Lei de Deus, a qual contém todas as coisas que Deus exige de 
nós. A Lei revela as más notícias para nós pecadores porque não podemos fazer o que Deus pede. Mas a Bíblia 
também nos fala de muitas promestas de Deus, especialmente da sua promessa de nos ajudar com o nosso 
problema do pecado. A estas boas notícias chamamos de Evangelho.

Os remédios humanos não podem pagar pelos nossos pecados e nem nos dar o céu. Mas Deus quer que 
tenhamos a vida eterna. O Evangelho nos diz que Deus nos oferece a vida eterna e que é um presente gratuito 
porque Deus enviou seu único Filho Jesus Cristo para pagar pelos nossos pecados. Isto nos mostra quanto Deus 
nos ama. Agora, sendo que nossos pecados tem sido pagos, Deus nos oferece a vida eterna como seu presente 
gratuito ao céu. Estas certamente são boas-notícias.

Prova do Capítulo 5

1. A má noticia na Bíblia para os pecadores é que Deus ___________ que levemos uma vida santa, esta 
mensagem se chama a ________ de Deus.

2. As boas notícias da Bíblia as chamamos o______________ de Deus; está é a mensagem para nós sobre 
as ___________ de Deus.



3. Deus tem prometido a vida __________ a todos os que ____________ em Jesus.
4. O céu é um ____________ gratuito que Deus nos dá.
5. O céu não é algo que podemos ganhar ou comprar fazendo boas ___________.
6. Quando o cristão morre, ele pode ter ___________ de que irá ao céu.
7. O cristão merece a ___________ e o _____________ por causa dos seus pecados.
8. Mas, pelo que ____________ tem feito em nosso lugar, os cristãos podem ter a certeza de que irão ao 

____________.

Capítulo 6

AS BENÇÕES DE DEUS QUE ACOMPANHAM  A FÉ EM CRISTO

Neste momento é possível que você esteja pensando:  --Tudo isso sobre Jesus e sobre o céu é muito bom. Eu 
quero ir ao céu algum dia quando eu morrer. Mas, e agora? Me falta muito tempo para morrer. O que Jesus 
pode fazer agora para me ajudar? O que Jesus pode fazer por mim enquanto estou neste mundo?"
Ao terminar esse capítulo você poderá: 
 identificar várias bênçãos que são para nós aqui na terra,
 dizer como estas bênçãos podem nos ajudar a viver uma vida melhor.

O fato de que Jesus é o remédio para a nossa doença ou o problema do pecado não só nos ajuda a chegar ao 
céu. A fé, ou confiança, em Jesus, nos dá todo tipo de bênçãos neste momento.

Vejamos algumas destas bênçãos que recebem os que confiam em Cristo.
"Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crer não  
morra, mas tenha a vida eterna." (João 3.16).

Uma das bênçãos é saber que Deus o ama. Ainda que mais ninguém o ame, Deus continua amando aos seus 
seguidores. Ele deu seu Filho Jesus por você. De fato, Deus o ama tanto que lhe deu sua promessa de vida 
eterna.

Você se deu conta que o versículo não diz: "poderia ter a vida eterna". Muito menos diz que"terás vida eterna".  
Por meio da fé em Jesus, por confiar no que ele tem feito por você, você tem a vida eterna desde já! É como se 
você tivesse um apartamento de hotel reservado. Está reservado em seu nome, mais você ainda não é 
ocupando. Assim é com o céu. Temos um lugar reservado lá, mas ainda não temos chegado.

1. Uma das grandes bênçãos em ter fé em Jesus é saber que Deus sempre nos __________
2. O amor de Deus nos permite estar seguro de que já temos um lugar reservado no _________.

Assim que por mais dolorosa que seja a vida, você sabe que é amado. Sabe que o céu é seu. Deus lhe prometeu, 
e esta é uma certeza com que pode contar. Nos dá um motivo para seguir vivendo.

"O sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado". (1 João 1.7)
Você pensa que Jesus só perdoa os pecados "pequenos"que cometemos? Pensa que pode perdoar o roubo das 
coisas que tem pouco valor, os delitos que não são muito sérios, as palavras sujas que são chamados de 
"pecadinhos",  mas que não pode perdoar os pecados graves, ou grandes? Pode Deus perdoar o homicídio, a 
violação, o estrupo das crianças, o incesto, a homossexualidade, o roubo a mão armada? A resposta é sim. O 
sangue que Jesus Cristo derramou na cruz nos purifica de todo pecado, não só dos pecados "pequenos", mas 
também dos pecados graves e grandes. Isto inclui os piores e mais horríveis. Lembre-se das palavras: "O 
sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado".

E agora o que isto quer dizer? Pois, que a sua culpa tem sido paga. Você não pode jamais sentir que a sua culpa 
não pode ser perdoada pelo o que tem feito. Não tem que viver com essa carga de culpa. Agora mesmo você é 
perdoado; e pode ter a alegria e a paz do perdão por qualquer coisa que tem feito.

3. A Bíblia nos assegura que o sangue de Jesus nos limpa de ___________ pecado.



4. Saber que já somos perdoados nos permite sempre ter _________ em nossos corações.

A Bíblia nos fala de outra promessa de Deus nestas palavras:
"Pois sabemos que em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, daqueles a quem  
ele chamou de acordo com o seu propósito."(Romanos 8.28).

Pela fé em Cristo, sabemos que Deus fará que tudo ocorra para nosso bem. Deus é um Deus de grande amor. 
Ele enviou seu Filho para resolver o nosso maior problema, o problema do pecado e do castigo que 
merecemos. Pode estar seguro de que Ele irá fazer que qualquer outro problema ocorra para o seu bem e para 
seu benefício.

Por exemplo, Deus pode fazer que uma doença ou um problema financeira seja para seu bem, talvez 
aproximando você mais a ele, ou fazendo com que você busque mais na Bíblia para respostas. Qualquer coisa 
que aconteça em sua vida, pode estar seguro que Deus fará que seja para seu bem. Ele é tão poderoso e o ama 
tanto! Pensamos no bem que resultou da morte inocente de Jesus na cruz.

5. Deus também promete fazer que ____________ ocorra para nosso bem.
6. Ainda que as coisas ruins aconteçam podem resultar para o _________ dos cristãos.

Outra promessa que diz na Bíblia:
"A tua palavra é uma lâmpada para o meu caminho e luz para me guiar."(Salmo 119.105).
Numa noite escura é de grande ajuda se você tiver uma luz para iluminar o caminho. A palavra de Deus, a 
Bíblia, é uma luz em nossa vida na terra. Serve de guia. Nos diz qual é a melhor maneira de viver, o que 
devemos e o que não devemos fazer. Se a lemos, cremos e seguimos, nos guiará por esta vida à vida 
verdadeira. Ilumina o nosso caminho para uma vida melhor aqui na terra, e o caminho para a vida eterna no 
céu.
"Se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei, e vocês me louvarão" (Salmo 50.15).

Você está metido em algum problema? Então ore a Deus. Deus promete escutar e responder todas as suas 
orações. Mas, lembre-se que a resposta de Deus pode ser uma que você não queira escutar. Deus só responde 
na maneira que é melhor para você. Algumas vezes sua resposta é "não", ou "agora não" ou "mais tarde".

Qualquer que seja o seu problema, Deus promete atender a sua oração, repondê-la e o ajudar.

7. Deus nos promete mostrar como lutar com nossos problemas quando usamos a Sua ______________.
8. Deus nos promete atender em qualquer momento que _______________.

A Bíblia resume as promessas de Deus na seguinte maneira: 
"Mas o Espírito  produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e  
domínio próprio."(Gálatas 5.22,23)

Quer saber o que é o amor verdadeiro?
Quer ter mais alegria e paz em sua vida?
Quer ter mais paciência, delicadeza e bondade? Precisa ser mais fiel e humilde? Precisa ter melhor domínio 
próprio? Estas são algumas das bênçãos que resultam da sua fé em Jesus. Peça que Ele lhe dê uma fé maior e 
leia a Bíblia para que sua fé seja fortalecida.

Estas são algumas das muitas bênçãos que lhe esperam. Enquanto vai lendo e estudando a Bíblia, conhecerás 
mais e mais bênçãos e verá mais delas se manifestando na sua vida aqui na terra.

9. A fé em Jesus produz muitas e diferentes ____________ na vida de cada cristão.

Alguma vez você plantou uma semente? Para que a planta cresça, a semente precisa de água de luz. Uma 
planta sem água e luz morre. Assim é com a nossa fé: se não alimenta a fé, morrerá. Como alimentamos a 
nosso fé para mantê-la viva? O que devemos dar à fé para que ela continue crescendo e fique cada dia mais 
forte? Deus nos diz:



"A fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo."(Romanos  
10.17).

"Se vocês obedecerem às minhas palavras, serão de fato meus seguidores e conhecerão a verdade, e a  
verdade os libertará." (João 8.31-32).

Para manter uma fé viva, tem que seguir orando e lendo a mensagem de Deus, e firmar-se no que ensina. A 
palavra de Deus mantém a nossa fé firme e forte. Por isso é tão importante ler e estudá-la. Por esta razão estes 
guias de estudo foram escritas. Queremos que você conheça ao Deus verdadeiro e as mensagens principais da 
Bíblia. Queremos que você também vá ao céu. Por isso, ler a palavra de Deus é importante. Leia a Bíblia 
quanto puder e siga usando estes guias de estudo bíblico. A Palavra de Deus manterá viva e ativa a sua fé em 
Jesus.

10. Para manter a nossa fé viva temos que ____________ a palavra de Deus.
11. Outro nome para a palavra de Deus é a ____________.

Revisão do Capítulo 6

A mensagem principal da Bíblia é que Jesus é o único remédio para o pecado. Quando você aprende e crê 
nisto, também experimentará muitas outras bênçãos. Verá o amor e a proteção de Deus em sua vida; e irá lhe 
trazer paz em saber que Deus perdoa todos os seus pecados, tantos os grandes como os pequenos. Pode viver 
esta vida sabendo que Deus fará que as coisas más resultem para o seu bem. Nos tempos de dificuldade, pode 
orar a Deus e confiar que Ele ouve. E pode escutar e estudar a sua palavra, a Bíblia, para fortalecer sua fé em 
Jesus. Todas estas coisas são bênçãos que vem por meio da fé em Jesus Cristo.

Prova do Capítulo 6

As seguintes orações descrevem as bênçãos de Deus que vem por meio da fé em Jesus. Complete as orações 
com a devida palavra da seguinte lista:
orações, perdoados, bem, céu, guia, amável, Palavra de Deus, bênçãos, paciente, fé.

1. A palavra de Deus me ____________ na minha vida.
2. Deus ouve e responde às minhas ____________________.
3. Crendo em Jesus, tenho a certeza de entrar no____________.
4. Todos os meus pecados são ___________________.
5. Deus faz com que tudo o que acontece na minha vida seja para meu ____________.
6. Deus me ajudará a ser mais_____________ e _________________.
7. Existem muitas outras _____________ que resultam da fé.
8. Minha fé se fortalecerá sempre que ouve a ____________ de ____________.
9. A medida que estudo a Bíblia e escuto sua pregação, minha _________ em Jesus cresce e se fortalece.

Prova  FINAL

Complete:
1. As duas mensagens principais da Bíblia são a ___________ e o ______________.
2. A Lei de Deus manda que vivamos uma vida _______________.
3. A Lei de Deus mostra que todos nós somos ________________.
4. A lei de Deus mostra que merecemos a ______________ no inferno no lugar da vida eterna no 

___________.
5. A Lei de Deus revela que não podemos entrar no céu por que fazemos _____________.
6. Roubar é um _____________ porque Deus não quer que façamos.
7. Não amar os nossos inimigos é um _____________ porque Deus manda que devamos amá-los.
8. Pecamos também ao dizer _____________ com ódio.



9. Todo ser humano é  ______________.
10. Todos os remédios humanos para a doença do pecado somente nos conduzem ao 

___________________.
11. O único remédio para a doença do pecado é __________________.
12. Como nosso substituto, Jesus viveu uma vida ______________ em nosso lugar.
13. Como nosso substituto, Jesus carregou os nossos ______________ sobre si mesmo e sofreu o 

______________ que merecíamos.
14. Jesus trocou nosso ______________ por sua santidade.
15. Jesus trocou nossa _____________ por sua vida.
16. Deus promete a ____________ eterna por meio da _________ em Jesus.
17. Não podemos ganhar o céu pelas nossas ___________, mas sim por meio da __________ em Jesus.
18. Neste momento tenho a certeza de que Deus me ______________.
19. Neste momento tenho a certeza de que Deus tem perdoado  ____________ os pecados que tenho 

cometido.
20. Neste momento sei que Deus escuta as minhas ________________.
21. A ___________________ de Deus me guiará por esta vida e _________________ a minha fé.
22. Pela fé em Cristo irei receber todas estas ______________.
23. Esta última pergunta está composta de duas partes. Primeiramente trace uma linha da coluna A na 

resposta na coluna B. Depois que traçar todas as palavras com as respostas na coluna B, circule o 
número da coluna B que descreve o verdadeiro remédio para o pecado.

Coluna A Coluna B
a) escada 1) se comparar com os outros
b) balança 2) fazer mais coisas boas do que más
c) comparação 3) a morte de Jesus na cruz
d) cruz 4) se esforçar em fazer mais

As respostas às perguntas
Capítulo 1 - 1. céu; 2. certeza; 3. feito, feito; 4. Lei; 5. exige (demanda);  6. Lei; 7. perfeita; 8. pecado, erro; 9. Deus; 10. manda; 11. C; 
12. 100$ santo (perfeito), 0% pecado, 100% vida eterna.  Prova: 1. perfeita (santa); 2. Lei; 3. santa (perfeita); 4. pecado;  5. 100, 0, 100 
vida eterna.

Capítulo 2 - 1. pecador; 2. perfeita; 3. pecadores; 4. pecadores; 5. morte; 6. inferno; 7. pecado, santidade, castigo no inferno; 8. fazer, 
façamos; 9. fazer, façamos; 10. pensamentos; 11. b,d,e,f; 12. muito; 13. um; 14. morte. Prova: 1. pecador; 2. perfeita; 3. morte; 4. fazer, 
façamos; 5. fazer, fazer; 6. pensamento; 7. um, inferno; 8. muitos.

Capítulo 3 - 1. remédio; 2. esforçar-se; 3. perfeito; 4. boas; 5. morte; 6. mais; 7. Deus; 8. pecado; 9. inferno. Prova: 1. remédio; 2. 
esforce; 3. perfeitos; 4. boas, más; 5. morte; 6. pecados; 7. Deus; 8. pecado.

Capítulo 4 - 1. substituto; 2. perfeita; 3. castigo; 4. Deus, pecados; 5. morreu; 6. remédio; 7. pecados; 8. castigo; 9. inocentes (puros);  
10. vida. Prova: 1. perfeita (santa); 2. pecados; 3. cruz; 4. céu; 5. único; 6. inocentes; 7. pecadores; 8. 100, 0, 100% inferno, 0, 100,  
100% vida eterna.

Capítulo 5 - 1. boas notícias; 2. promessas; 3. Lei, exige; 4. Evangelho, dado (prometido, feito); 5. eterna; 6. presente; 7. V; 8. F; 9. F; 



10. V. Prova: 1. exige, Lei; 2. Evangelho, promessas; 3. eterna, crêem; 4. presente; 5. obras; 6. certeza; 7. morte, inferno; 8. Jesus, céu. 

Capítulo 6 - 1. ama; 2. céu; 3. todo; 4. paz; 5. tudo; 6. bem; 7. Palavra; 8. oramos (pedimos); 9. bênçãos; 10. ler (ouvir, estudar); 11. 
Bíblia. Prova: 1. guia; 2. orações; 3. céu; 4. perdoados; 5. bem; 6. paciente, amável; 7. bênçãos; 8. Palavra, Deus; 9. fé.

Prova Final: 1. Lei, Evangelho; 2. perfeita (santa); 3. pecadores; 4. morte, céu; 5. pecados; 6. pecado; 7. pecado; 8. palavras; 9. pecador;  
10. inferno; 11. Jesus; 12. perfeita; 13. pecados, castigo; 14. pecado; 15. morte; 16. vida, fé; 17. obras, fé; 18. ama; 19. todos; 20. 
orações; 21. Lei, fortalecerá; 22. bênçãos; 23. a - 4, b - 2, c - 1, d - 3. cruz.


