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Capítulo 1

Nascimento, a primeira vez

Uma noite, quando Jesus estava em Jerusalém, um homem, chamado Nicodemos,  veio ao seu
encontro. Nicodemos era um dos líderes da religião dos judeus, e queria conhecer melhor os
ensinamentos de Jesus. Mas Jesus lhe deu uma grande surpresa quando disse: -Eu afirmo ao
senhor que isto é verdade: ninguém pode ver o Reino de Deus se não nascer de
novo. (João 3.3)

O livro que você vai estudar agora é uma explicação desta verdade que Jesus ensinou. A Bíblia
nos ensina muito mais sobre nascer de novo. Como Jesus disse, é necessário nascer de novo.
Ninguém pode entrar na vida eterna no céu sem ser nascido de novo.

Você pode estar pensando: -Nascer mais uma vez? O que deu errado com meu primeiro
nascimento? Neste primeiro capítulo responderemos esta pergunta. Você vai aprender:
*que estamos mortos ao nascer;
*que somos cegos ao nascer;
*que somos inimigos de Deus ao nascer; e
*por que não podemos salvar a nós mesmos.

Quando um bebê nasce, ele parece totalmente inocente. Quando está dormindo no berço,
parece um anjo. (Quando chora durante a noite e sua mãe quer dormir - esta é outra coisa!) É
tão difícil acreditar que o recém-nascido não é inocente!

Mas a Bíblia nos ensina que em cada pessoa, ao nascer, existe algo muito errado. Jesus primeiro
falou para Nicodemos algo que todos nós sabemos: Quem nasce de pais humanos é um
ser de natureza humana. (João 3.6) Em outras palavras, de seres humanos nascem mais
seres humanos. Ser humano não pode dar à luz um cachorro, um gato ou um anjo. E isso
significa que bebês humanos nascem com o pecado dos seus pais humanos.

Sim, herdamos pecado dos nossos pais. Herdamos o pecado do mesmo modo que herdamos a
cor de pele, dos cabelos, dos olhos. O Rei Davi, escrevendo os Salmos pela inspiração do Espírito
Santo, disse: De fato, tenho sido mau desde que nasci; tenho sido pecador desde o
dia em que fui concebido. (Salmo 51.5)  

Chamamos isto o pecado original. É o pecado com que nascemos, herdado dos nossos pais
pecadores. Todos nossos ante-passados eram pecadores, desde o pecado dos primeiros pais no
mundo, Adão e Eva.

1. Recém-nascidos parecem inocentes, mas são nascidos com
________________.

2. Jesus disse que pais pecaminosos geram filhos
___________________.

3. O Rei Davi disse que somos pecadores do momento da nossa
__________________.

4. Herdamos este pecado dos nossos pais, vós, bis-avos, desde os
primeiros pais, ________ e ____________. 

5. Chamamos este pecado herdado o _______________
_______________. (duas palavras)



(Todas as respostas ao fim do estudo)

A Bíblia usa muitas maneiras e comparações para descrever o pecado original. Uma das
comparações achamos na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 1: Antigamente, por terem
desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos.

Isto não quer dizer que os nossos corpos estão mortos. Um nenê recém-nascido está muito vivo
no seu corpo! Mas são nossos espíritos, nossas almas, que estão mortas. A parte de nós que vive
depois que o corpo morre se chama a alma. No momento em que somos concebidos dentro da
nossa mãe, a alma está morta. 
Sendo mortos espiritualmente destrói a esperança de nos salvar a nós mesmos. Gostaríamos de
pensar que ser salvo é tão fácil como um dia decidir de ser cristão. Se decidimos um dia de ser
cristão, então, podemos simplesmente nos salvar.

Mas a Bíblia não nos deixa pensar assim. Se estamos espiritualmente mortos, não podemos
escolher  ser cristão, do mesmo modo que um corpo no caixão não pode decidir levantar e sair
do caixão. Pessoas mortas não decidem se levantar e continuar suas vidas. Não é possível. Estão
mortas.

É verdade que algumas pessoas tentam obedecer os Dez Mandamentos, e outros nem tentam.
Algumas pessoas certamente levam vidas melhores, na aparência, do que outras. Mas isto não
significa que são cristãos. Dentro dos seus corações, Deus pode ver que todas as pessoas são
pecadores. E, porque estão mortas no seu pecado, não podem, pela sua própria vontade, mudar
sua situação e tornar-se cristãos.

6. A Bíblia diz que estamos espiritualmente ______________ em
nossos pecados.

7. Porque estamos espiritualmente mortos, não podemos decidir a
tornar-nos ______________.

8. Deus pode ver que todos, bem comportados ou não, são
_________________.

A Bíblia tem outra maneira para descrever a nossa condição ao nascer. Diz que somos
espiritualmente cegos. São Paulo escreveu, pela inspiração do Espírito Santo: Eles não podem
crer, pois o deus deste mundo (o diabo) conservou a mente deles na escuridão.
Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a
respeito da glória de Cristo. (2 Coríntios 4.4)

Em outro lugar na Bíblia, Deus reclama que as pessoas "têm olhos, mas não vêem nada;
têm ouvidos, mas não ouvem nada, pois são rebeldes." (Ezequiel 12.2)  Podemos ver
coisas físicas com os olhos do corpo, mas não podemos ver a coisa mais importante para a
nossa alma, Jesus Cristo.

O quadro é este: Deus colocou diante de nós um grande presente, seu Filho, Jesus Cristo. Ele é a
única Esperança, o único Salvador do pecado. Mas, nascidos em pecado, nós estamos cegos
espiritualmente, não podemos enxergar Jesus nem enxergar o caminho que leva a ele.

É por isso que São Paulo disse que foi o diabo que cegou as pessoas que não acreditam em Jesus.
O diabo usa o nosso próprio pecado contra nós, para cegar os nossos olhos espirituais, para que
não vejamos Jesus Cristo.



9. A Bíblia diz que também estamos espiritualmente
________________ ao nascer.

10.Esta cegueira é causada pelo nosso próprio _____________.
11.O _____________ usa esta cegueira para impedir-nos de achar

Jesus.

Existe mais uma comparação que a Bíblia usa para descrever nossa condição ao nascer. Se acha
nestas palavras, também escritas por São Paulo:  Por isso as pessoas que têm a mente
controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não
obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. (Romanos 8.7) Em
outras palavras, desde o nascimento somos inimigos de Deus por causa do pecado que
herdamos do nossos pais.

Mas você pode estar pensando: -Espere um momento! Eu pensava que a maioria das pessoas
queria estar do lado de Deus! Ao longo da história do mundo, as pessoas têm buscado por Deus.
Talvez buscaram em lugares errados, e acabaram adorando deuses falsos, mas não queriam ser
inimigos de Deus!
Mas, pense um pouco nos deuses falsos. Por que as pessoas os adoravam? Foi porque não
queriam ter nada a ver com o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro lhes dá mandamentos que
eles não querem obedecer. Mas as pessoas sempre podiam achar ou inventar um deus falso que
as deixava fazer o que queriam. 

Por exemplo, muitos deuses falsos, especialmente em tempos antigos, pareciam deixar seus
seguidores praticar sexo em qualquer maneira, e com qualquer pessoa. Mas o Deus verdadeiro
diz que o sexo deve ser reservado para o matrimônio, com seu esposo. Se a pessoa não gostava
desta regra, buscava um deus que a deixava praticar o sexo da maneira que queria. Isto
mostrava, e ainda hoje mostra, que estas pessoas estavam em contra do Deus verdadeiro.

Lembre-se disto. Cada pecado que cometemos é um ato de rebelião contra Deus. Ele diz que
não devemos fazer algo, e mesmo assim decidimos fazê-lo. Isto não parece amizade com Deus,
parece? Cada pecado que uma pessoa faz é um ato de inimizade, de rebelião contra Deus.

Já que seres humanos são inimigos de Deus, também vão ser inimigos do seu Filho Jesus. Jesus
uma vez contou uma história para mostrar que o ser humano, pela sua natureza, o odeia . Na
história, Deus é uma homem que tem uma videira para produzir uvas. Ele a alugou para alguns
homens, e depois mandou seu filho para receber o aluguel. Os homens mataram o filho porque
odiavam o pai.

Quando Jesus veio ao mundo, muitas pessoa o odiavam. Os líderes dos judeus foram os mais
fortes, e acabaram matando Jesus. Por que odiavam Jesus? Eles eram pecadores, e não queriam
crer que Jesus era o Salvador. 

12.A Bíblia diz que, ao nascer, somos _________________ de Deus.
13.Provamos que somos inimigos de Deus cada vez que

________________.
14.Pessoas adoravam _____________ falsos porque não gostavam do

Deus verdadeiro.

Então, o que somos?A Bíblia diz que, ao nascer, estamos inteiramente pecaminosos. Ser
pecaminoso significa ser morto em pecado, cego em pecado e inimigos de Deus.



Se isto é a verdade, então não há nenhuma maneira em que vamos nos tornar cristãos,
seguidores de Jesus, por nossos próprios esforços. Nenhum outro ser humano vai poder
convencer-nos a seguir a Jesus. Seria como convencer um morto para se levantar e andar. Ou
mostrar um mapa para um cego. Ou tentar convencer alguém a tornar-se amigo do seu
inimigo. 

Chegar a ser cristão é difícil. De fato, é impossível que nós nos tornemos cristãos por nós
mesmos. Mas não é impossível para Deus, e isso aprenderemos em capitulo 2.

Revisão de capítulo 1
Um homem chamado Nicodemos perguntou Jesus sobres seus ensinamentos, e Jesus disse que
as pessoas têm que nascer de novo para entrar no céu. Ele explicou como, ao nascer, você é
pecador igual aos seus pais. Você herda pecado deles. Este pecado se chama o pecado original, e
começou com os primeiros pais e primeiros pecadores, Adão e Eva. 

Como resultado do pecado original, nascemos espiritualmente mortos. Como um morto não
pode fazer nada por si mesmo, nós não podemos salvar-nos dos nossos pecados, ou decidir que
vamos ser cristãos.

Também estamos espiritualmente cegos desde o nascimento. Deus nos deu o seu Filho Jesus
para ser nosso Salvador, mas em nossa cegueira espiritual, não podemos enxergá-lo ou achá-lo.

A Bíblia diz que somos inimigos de Deus desde o princípio da vida. Cada pecado é um ato de
inimizade contra Deus. Em tempos antigos, as pessoas inventaram seus próprios deuses para
adorar em vez de adorar a Deus e obedecer seus Mandamentos. De fato, algumas pessoas
odiaram Deus tanto que, quando seu Filho veio ao mundo, o mataram.

Já que nossos espíritos, nossas almas, estão mortos, cegos e e em guera com Deus desde o
nascimento, não existe nenhuma maneira para salvar-nos a nós mesmos. Nenhum outro ser
humano pode salvar-nos também. A nossa única esperança é Deus.

Prova em Capítulo 1

1. Nascemos em ________________ que herdamos dos nossos pais.
2. Este pecado herdado se chama ________________ ________________

(duas palavras).
3. Este pecado começou com _______________ e ________________, os

primeiros pecadores, e pais de toda a humanidade.
4. Porque estamos espiritualmente mortos, não podemos chegar a

ser ___________ pelos nossos próprios esforços.
5. Porque estamos espiritualmente cegos, não podemos ver a

melhor bênção que Deus nos deu, isto é, ____________________
____________________ (duas palavras).

6. Porque somos espiritualmente  ______________________ de Deus,
pecamos contra ele todos os dias.

7. Cada ____________________ é um ato de rebelião contra Deus.



8. Não há nenhuma maneira para chegar a ser
______________________ por nós mesmos, por causa do nosso
pecado original, herdado dos pais.

Capítulo 2

Nascido de novo

No capítulo anterior, aprendemos como nascemos sem esperança espiritual. A Bíblia diz que
nascemos em pecado. É igual a nascer morto, cego e inimigo de Deus. Isto quer dizer que não
existe nada que podemos fazer para dar uma volta e tornar-nos cristãos, filhos de Deus. A fim
de contas, os mortos não podem devolver a sua própria vida e os cegos não podem devolver a
sua própria vista.

Mas existe alguém que fez exatamente isso para o mundo. Durante sua vida, ele encontrou três
mortos que ele mandou levantar e seguir sua vida, e eles o fizeram! Ele se encontrou com várias
pessoas cegas e as mandou receber sua vista novamente - e aconteceu! E ele até conseguiu
tornar inimigos de Deus em amigos dele. 

Essa pessoa foi o mesmo Jesus Cristo que disse que mandaria o Espírito Santo. Ele falou para
Nicodemos, o homem que veio falar com ele de noite: -Eu afirmo ao senhor que isto é
verdade: ninguém pode entrar no Reino de Deus se não nascer da água e do
Espírito. (João 3.5) Neste capítulo do estudo aprenderemos como o Espírito Santo nos torna
cristãos. Ao fim do capítulo você vai saber:
*o que significa nascer de novo
*como o espírito Santo nos faz cristãos
*a única maneira para isso acontecer

Quando Jesus falou de ser nascido de novo para Nicodemos, este homem ficou confuso. Ele não
entendia o significado das palavras de Jesus. Então ele perguntou: -Como é que um homem
velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e
nascer outra vez? (João 3.4)

Jesus respondeu que ele estava falando não de nascimento físico mas de nascimento espiritual.
Ele falava de nascer "d'água e do Espírito." Na verdade, ele estava falando sobre batismo. É por
meio de batismo que podemos nascer de novo.

Chamamos batismo um sacramento. Sacramentos são atos sagrados que Deus usa para fazer
entender a sua mensagem. Nós entendemos que Deus usaria ações para explicar algo, porque
ações muitas vezes falam mais alto e claro do que palavras.

Por exemplo, se você tenha muito respeito para alguém, você pode falar para a pessoa, ou pode
levantar-se quando a pessoa entra na sala, e apertar a sua mão em cumprimento. Outro
exemplo: pode dizer que você ama alguém, ou pode mostrar este amor com um presente. As



ações falam tanto como as palavras, e as duas coisas juntas servem para destacar a mensagem.

A mensagem que Deus quer que entendamos é que todos os nossos pecados têm sido lavados.
Quando Jesus morreu na cruz, ele pagou por todos os nossos pecados. Por isso, aos olhos de
Deus, somos pessoas limpas e puras por causa da morte de Jesus.

Jesus diz isto na Bíblia. Por exemplo, João, um dos discípulos de Jesus, escreveu estas palavras:
O sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. (1 João 1.7) Em outro
lugar na Bíblia, no livro de Isaías, Deus diz: Os seus pecados os deixaram manchados
de vermelho, manchados de vermelho escuro; mas eu os lavarei, e vocês ficarão
brancos como a neve, brancos como a lã. Isaías 1.18)

1. Jesus disse para Nicodemos que ele tinha que nascer de
______________ e do _______________.

2. Com estas palavras ele falava do sacramento de
_____________________.

3. Um ____________________ é um ato pelo qual Deus faz entender
melhor sua mensagem.

4. A mensagem salvadora de Deus é que nossos pecados têm sido
_______________.

Somos nascidos de novo no batismo. O Espírito Santo usa este sacramento para ajudar-nos a
entender que temos sido lavados e purificados de todos nossos pecados. O que Deus diz em
muitos versículos bíblicos ele mostra claramente no batismo.

Por isso, tem que ter a Palavra de Deus e água no batismo. A água mostra que temos sido
lavados dos pecados, da mesma maneira que um banho nos lava de sujeira. Mas a Palavra
também tem que estar presente. Se não, não teríamos noção do significado da palavra "água".
Seria somente uma aplicação de água qualquer, como de lavar as mãos.

Jesus nos mandou usar certas palavras no batismo: Batizem esses seguidores em nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. (Mateus 28.19) Quando uma pessoa é batizada,
dizemos estas mesmas palavras: -Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

Existe outra mensagem que Deus quer que entendamos com as palavras de batismo. Para
entender esta mensagem, temos que voltar ao tempo de Moisés. Deus deu instruções para
Moisés referente à adoração dos israelitas. Ele disse que o sacerdote deve abençoar o povo em
nome de Deus. E Deus prometeu: Eles pedirão as minhas bênçãos para o povo de
Israel, e eu os abençoarei. (Números 6.27) Quando Deus põe seu nome em nós, ele
promete nos abençoar e nos salvar dos nossos pecados. Ele põe seu nome em nós quando somos
batizados. Chegamos a ser seus filhos.

5. A água em batismo mostra como somos _______________ dos
pecados.

6. ______________________ tem que estar presente com a água, para
que saibamos o significado do ato de batismo.

7. Devemos batizar em nome do ____________, do _____________ e do
______________ _________________.

8. Quando Deus põe seu nome em nós desta maneira, ele promete



nos _____________.

Numa carta a um amigo chamado Tito, São Paulo nos ensina o que Deus faz por meio de
batismo. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou, fazendo com
que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. (Tito 3.5 ) Deus nos dá a fé
cristã, e somos nascidos de novo, desta vez nascidos na família de Deus. Chegamos a ser seus
filhos e filhas. Em outro lugar na Bíblia, São Paulo escreve: E, para mostrar que vocês são
seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que
exclama: "Pai, meu Pai." (Gálatas 4.6) 

Batismo não é a única maneira em que o Espírito Santo nos torna cristãos. Lembre-se, este
sacramento é só uma maneira em que Deus nos manda sua mensagem salvadora. Algumas
pessoas chegam a ser cristãos por ler as claras palavras de Deus na Bíblia, ou por ouvir a
pregação da Palavra de Deus. Estas pessoas, não entanto, vão querer ser batizados. Jesus disse
que é necessário, e elas querem a segurança que o batismo dá. 

Numa das suas cartas, São Pedro fala de batismo numa maneira interessante. Ele está
lembrando do dilúvio nos tempos de Noé, e a arca que salvou Noé e sua família. Ele diz que as
mesmas águas do dilúvio que afogaram todas as pessoas salvaram Noé, flutuando a arca acima
da morte e destruição. Então Pedro escreve: -Aquela água representava o batismo, que agora
salva vocês. (1 Pedro 3.21)  

9. Antes mortos em pecado, agora o batismo nos dá uma nova
____________________ na família de Deus.

10.Antes cegos em pecado, agora o batismo nos dá a visão para
olhar para _______________ como o Salvador.

11.Antes inimigos de Deus, agora batismo nos torna os seus
_______________.

12.Algumas pessoas chegam a ser cristãos antes de serem batizadas,
quando ouvem ou lêem a _________________________ de
__________________.

13.Pedro ensina que batismo nos _____________.
Revisão de capítulo 2

Jesus disse para Nicodemos que quando ele falava sobre nascer de novo, ele estava falando de
nascer espiritualmente no batismo. Ele o chamou nascer de água e do Espírito. Batismo é um
sacramento. Um sacramento é um ato em que Deus perdoa pecados. No sacramento, Deus
destaca o perdão dos pecados. Sacramentos usam coisas comuns, como água, junto com a
Palavra de Deus. Jesus nos lavou de pecados quando ele morreu para pagar por eles. A água no
batismo nos lembra deste lavar.

A Palavra de Deus usado no batismo é o nome de Deus: Pai, Filho e Espírito Santo. Tendo seu
nome falado no batismo, Deus nos lembra que ele está presente. Ele vai abençoar com o perdão
dos pecados. Ele nos dá vida e visão espiritual. Deus nos adota como seus próprios filhos.

Muitas pessoas chegam a crer em Cristo antes de serem batizados, quando lêem ou ouvem a
Palavra de Deus. Elas, também, vão querer ser batizados, porque Jesus diz que é necessário. A
Bíblia diz que batismo nos salva.

Prova em capítulo 2



1. Jesus disse para Nicodemos que temos que nascer de
________________ e do ______________.

2. Ele estava falando de _________________________.
3. Um ___________________ é um ato pelo qual Deus nos dá perdão

dos pecados.
4. Devemos batizar as pessoas em nome do ___________, do

_______________ e do ______________ ________________.
5. Quando somos batizados, Deus nos adota como seus

_____________________.
6. Algumas pessoas chegam a crer em Cristo antes de serem

batizadas, por meio da leitura da _____________________ de
______________________.

7. Estas pessoas também vão querer ser ____________________,
porque Jesus diz que é necessário.

8. Pedro escreveu na Bíblia que o batismo nos
__________________________.

Capítulo 3

Mantendo-se vivo

Quando Jesus falou para Nicodemos sobre nascer de novo em batismo, Nicodemos tinha
dificuldade de entender a idéia. Jesus ficou surpreendido e disse: -O senhor é professor do
povo de Israel e não entende isso? (João 3.10)

Jesus estava falando numa maneira simples para ajudar-nos a entender o que significa nascer
de novo. Mas não é só no momento de chegar a acreditar em Jesus que o nosso novo
nascimento vale. Devemos continuar a pensar no nosso batismo como uma nova vida dentro de
nós. Isto vai nos ajudar a entender como podemos manter esta vida nova, viva e vibrante.

Quando você nasceu fisicamente da sua mãe, ninguém falou: -Está bem. Agora é o fim! Não,
eles não se desligaram de você, deixando você sozinho. Ao contrário, sua vida tinha que ser
mantida, cuidada, ou morreria. 

É o mesmo com a nossa nova vide cristã. Ao ser batizado, você não pode dizer: -Está bem. Agora
não tenho que pensar mais nisso. Posso tocar minha vida do jeito que quiser, e esquecer do que
aconteceu no batismo. Não é assim. A sua nova vida de fé tem que ser mantida e cuidada,
também. Neste capítulo aprenderemos como o Espírito Santo mantém a nossa vida de fé. Até o
fim do capítulo você saberá
*o que são os meios da graça
*a importância da alimentação diária da Palavra de Deus e
*o que é a Santa Ceia do Senhor.

Da mesma maneira que a nossa vida precisa de alimentação, comida e bebida, assim também a
nossa a nova vida de fé. A Bíblia nos diz isso em muitos versículos. Num versículo lemos:
Portanto, aquele que pensa que está de pé é melhor ter cuidado para não cair. (1
Coríntios 10.12) 



Pedro, um dos discípulos de Jesus, nos ensina como não deixar a nossa fé morrer.  Portanto,
tomem cuidado para não serem levados pelos erros de pessoas imorais e para
não caírem da sua posição segura. Porém continuem a crescer na graça e no
conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. (2 Pedro 3.17,18)

Para crescer como Pedro indicou, precisamos de algum tipo de comida para a nossa fé. Deus
nos dá esta comida. Nossa fé se alimenta de perdão. Cada maneira em que Deus nos assegura
do perdão é a comida que alimenta a nossa fé. 

O nome para estas maneiras de ser assegurados do perdão se chama: os Meios de Graça. Graça
significa o amor de Deus que nos perdoa - o amor que moveu Deus a mandar Jesus à terra para
ser o nosso Salvador. Meios é outra palavra para ferramentas. Os Meios de Graça são as
ferramentas que Deus usa para assegurar-nos do seu amor perdoador. Estes Meios de graça
manterão a nossa fé viva. 

1. A Bíblia nos adverte que não deixemos a nossa nova vida de fé
_______________.

2. Para manter a fé viva, Deus nos dá ____________________ para a
fé.

3. Esta "comida" para a nossa fé são os _____________ _____
___________. (três palavras)

4. A graça é o amor de Deus que _____________________.
5. Os Meios de Graça são as _______________________ pela qual Deus

nos assegura do seu amor perdoador.

A primeira destas ferramentas, ou meios, de graça é a Bíblia mesma. Deus mantém a nossa fé
viva cada vez que lemos ou ouvimos as palavras da Bíblia. Jesus uma vez disse que a Palavra é
vida mesma. Para manter sua fé viva, leia ou escute a Palavra dia trás dia.

Nos tempos antigos, na época de Moisés, Deus animou seu povo a fazer a Palavra uma parte
importante da sua vida. Ele disse: -Lembrem desses mandamentos (palavras) e os
guardem no seu coração. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para que
não as esqueçam, e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis
em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem, e as
escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões.
(Deuteronômio 11.18-20)

Existem muitas maneiras para manter a importância da Palavra de Deus em nossas vidas.
Algumas pessoas lêem suas Bíblias todos os dias. Eles começam no começo, ou num dos
Evangelhos (relatos da vida de Jesus) e lêem um pouco a cada dia. Outras pessoas fazem uso de
devoções que são uma explicação curta sobre alguns versículos bíblicos. Outra maneira para
ler e ouvir a Palavra de Deus é assistir os cultos e os estudos bíblicos oferecidos pela igreja. 

6. O primeiro Meio de Graça é a ____________________.
7. Devemos ler a Palavra de Deus todos os _______________.
8. Devoções são curtas ______________ de versículos bíblicos.
9. Devemos também assistir ______________ e _____________

___________. (duas palavras)

No capítulo anterior mencionamos a palavra sacramento. Um sacramento é um ato que Deus



usa para ajudar-nos a entender sua mensagem. Jesus deu dois sacramentos. Já aprendemos que
o batismo é um deles. O outro sacramento se chama a Santa Ceia, ou a Santa Comunhão.

Na noite antes dele morrer, Jesus estava comendo uma ceia com seus discípulos. Era uma ceia
especial, chamada Páscoa. Na ceia da Páscoa, os judeus lembravam como Deus tinha os salvado
da escravidão nos dias de Moisés.

Durante a refeição, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e o deu aos
discípulos, dizendo: --Peguem e comam; isto é o meu corpo. Em seguida, pegou o
cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos,
dizendo: -Bebam todos vocês porque isto é o meu sangue, que é derramado em
favor de muitos para o perdão dos pecados. Mateus 26.26-28

A ceia da Páscoa lembrava os judeus sobre sua salvação da escravidão. A Santa Ceia nos lembra
da nossa salvação eterna, salvação dos nossos pecados, que Jesus ganhou quando morreu. Seu
corpo foi pregado na cruz, e o pão nos lembra disso. Seu sangue foi derramado, e o vinho nos
lembra disso. 

Mas existe mais do que pão e vinho comuns. Jesus disse: -Isto é meu corpo. Isso é meu sangue.
Numa maneira milagrosa, temos o verdadeiro corpo e sangue de Jesus junto com o pão e vinho.
Ele nos dá seu corpo e sangue porque ele quer que fiquemos com certeza que os nossos pecados
são perdoados. 

Isto é um milagre que não podemos explicar. É impossível para explicar como o corpo de Jesus
pode estar no pão e o sangue no vinho. Mas ele disse que é assim, e podemos confiar nisto. Ele é
o Filho de Deus, e não pode mentir. Além disso, ele tem o poder para fazer este milagre cada
vez que a Santa Ceia é celebrada.

Esta é a mesma Santa Ceia que celebramos em nossos cultos na igreja. Jesus disse: -Façam isto
em memória de mim. (1 Coríntios 11.24) Quando lembramos da morte de Jesus, lembramos
que esta morte nos ganhou o perdão dos nossos pecados. A Santa Ceia mantém a nossa fé neste
perdão vivo.

10.Outro nome para a Santa Ceia é a Santa ___________________.
11.Jesus deu este sacramento para seus discípulos a noite antes que

ele _____________.
12.Ele disse que o pão era seu ____________________ dado por nós.
13.Ele disse que o vinho era seu ________________ derramado para

nosso perdão.
14.A Santa Ceia mantém a nossa fé no _______________ de Deus viva.

Revisão de Capítulo 3

Quando nascemos de novo, recebemos uma nova vida de fé. Mas esta vida precisa ser
alimentada, ou morrerá. Deus nos deu os Meios de Graça para manter a nossa fé viva.

Os Meios de Graça são as ferramentas que Deus usa para nos assegurar do seu perdão. Uma
das ferramentas, o Batismo, estudamos no capítulo anterior. Outra ferramenta é a Bíblia, a
Palavra de Deus. Quando lemos ou ouvimos a Palavra, ou assistimos cultos e estudos bíblicos,
Deus usa sua Palavra para fortalecer a nossa fé.

Jesus instituiu a Santa Ceia, ou Santa Comunhão, na noite antes dele morrer. Ele tomou pão e o



deu aos seus discípulos, e disse que era seu corpo. Então lhes deu vinho, e disse que era seu
sangue. Ele os mandou continuar celebrando esta ceia especial para lembrar dele. 

Na Santa Ceia, Jesus nos dá seu corpo e sangue com o pão e vinho. Enquanto comemos e
bebemos, somos lembrados do corpo de Jesus pregado na cruz e o sangue que ele derramou
aquele dia. Somos lembrados como ele morreu para que os nossos pecados fossem perdoados.
Desta maneira a Santa Ceia mantém a nossa fé viva.

Prova em Capítulo 3

1. A "comida" que mantém a nossa fé viva são os ______________ ____
______________. (três palavras)

2. Graça é o ____________ de Deus que perdoa.
3. Os Meios de Graça são as ______________________ de Deus para

assegurar-nos do seu amor perdoador.
4. Existem três Meios de Graça: a __________________, o

_________________ e a ____________ _____________ .(duas palavras)
5. Para manter a nossa fé viva, devemos ler e ouvir muito a

_____________ de __________.
6. Jesus começou a Santa Ceia na noite antes dele

____________________.
7. Com o pão, Jesus nos dá seu verdadeiro ______________, e com o

vinho ele nos dá seu ___________________.
8. A Santa Ceia nos ajuda a manter a nossa ____________ no perdão

de Deus viva.

Capítulo 4

Vivendo a nova vida de fé

É comum as pessoas pensarem que a fé cristã só vale quando você morre. Eles costumam dizer:
--Os cristãos têm o privilégio de ir ao céu. Tudo bem. Mas até a morte, temos que viver aqui
neste mundo. Quanto vale a nossa fé cristã agora mesmo, na atualidade?

O Espírito Santo tem mais bênçãos para nós. Ele não somente nos abençoa na vida depois da
morte, mas ele quer nos abençoar agora mesmo, nesta vida. Ele quer ajudar-nos a viver o tipo
de vida que nos trairá mais alegria agora.

Neste capítulo você vai aprender
*como é a vida de fé, e
*como o Espírito Santo nos ajuda a vivê-la.



Repetidas vezes a Bíblia pede aos pecadores que se arrependam dos seus pecados. Aquela
palavra "arrepender-se" tem um significado do qual podemos formar um quadro no mente. A
palavra significa virar. Podemos imaginar a nossa vida como uma caminhada em diferentes
estradas. Os pecadores estão na estrada que leva para a morte no inferno. Deus quer que todos
se arrependam, quer dizer, viram da estrada de pecado para caminhar na estrada que leva à
vida eterna.

Quando o Espírito Santo nos leva a acreditar em Jesus, ele nos coloca na estrada que leva ao
céu. Então, enquanto andemos pela vida, ele nos ajuda a ficarmos nesta estrada. Se começamos
a desviar e andar em outros caminhos, ele retorna ao caminho certo. 

1. A palavra arrepender-se quer dizer __________ para o caminho
certo.

2. Nossa vida é como andar numa estrada. Os pecadores estão na
estrada que leva à morte no ______________.

3. Quando chegamos a ser cristãos, o Espírito Santo nos coloca na
estrada, ou caminho, que leva ao _______________.

Existem trechos na Bíblia que descrevem claramente como é esta estrada ou caminho para o
céu. Uma olhada aos últimos capítulos da maioria das cartas do apóstolo Paulo no Novo
Testamento, mostrará este caminho. As pessoas a quem Paulo escrevia estas cartas eram cristãos
recentes, e precisavam de muita ajuda para ficar no caminho certo. 

Por exemplo, ao fim da carta ao Efésios, Paulo disse: E não façam com que o Espírito
Santo de Deus fique triste. Pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus
colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os
libertará. (Efésios 4.30)

O Espírito Santo quer que levamos vidas boas. E ele nos ensina como. No mesmo capítulo de
Efésios ele diz: Por isso não mintam mais. Que cada um diga a verdade para o seu
irmão. (Efésios 4.25) Quem roubava que não roube mais, porém comece a trabalhar
a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. (Efésios 4.28)  Abandonem
toda amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades!
Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros. E perdoem uns
aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. (Efésios 4.31,32) 

Ao fim da carta aos Colossenses ele diz coisas semelhantes: Portanto, matem os desejos
deste mundo que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as
paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria.
(Colossenses 3.5) Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros,
caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor
perdoou vocês, perdoem uns aos outros. (Colossenses 3.13) 
 

4. Um escritor da Bíblia que explica claramente como o caminho ao
céu deve ser levado é _____________.

5. Achamos seus conselhos perto do ______ das suas cartas no Novo
Testamento da Bíblia.

6. Paulo diz que não devemos dar o Espírito Santo razão para ficar
____________ conosco.



Claro que é fácil mandar pessoas a viver bem, mas é outra coisa para convencê-las a viver desta
maneira. O Espírito Santo não somente nos mostra o caminho certo, a maneira correta para
viver a vida cristã, mas nos dá a força para seguir seus conselhos.

Paulo escreveu sobre esta ajuda de Deus com estas palavras: Pois Deus está sempre
agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como
nas ações. (Filipenses 2.13) Em outras palavras, confiaremos no Espírito Santo, e não em nós
mesmos. Confiaremos que ele nos manterá na fé salvadora. De fato, confiaremos nele para
fazer-nos querer ficar neste caminho certo, e viver a vida cristã. 

E como ele vai fazer isto? Com as mesmas ferramentas que ele usou para dar-nos a fé e manter-
nos nesta fé: os Meios de Graça.

A tentação é de pensar que o batismo somente nos dá a fé. Mas lembrando do nosso batismo
também mantém na fé e nos ajuda a viver a nova vida de fé. Paulo disse isso assim: Com
certeza vocês sabem que, quando fomos batizados para ficarmos unidos com
Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte.
Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele por termos morrido
junto com ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder
glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois, se fomos unidos
com ele por uma morte igual à dele, assim também seremos unidos com ele por
uma ressurreição igual à dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza
pecadora já foi morta com Cristo na cruz a fim de que fosse destruída, e assim
não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morre fica livre do poder do
pecado.
Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com
que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. E também
não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a
fim de fazer o que é mau. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da
morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que ele use vocês a
fim de fazerem o que é direito. Romanos 6.3-7,12,13

Quando lembramos que o nosso batismo significa a nossa morte para o pecado, queremos
deixar de pecar. Quando lembramos que no batismo fomos dado uma vida nova, uma vida de
fé, teremos o desejo de viver esta vida da maneira que agrada a Deus.

7. O Espírito Santo nos dá a ____________ para obedecer os
mandamentos de Deus e viver a vida de fé.

8. Ele até nos faz __________________ viver assim. 
9. Para ajudar-nos a viver a vida de fé, o Espírito Santo usa os

__________ ___ _________. (três palavras)
10.Batismo significa que morremos ao ______________ da mesma

maneira que Cristo morreu.
11.Da mesma maneira que Cristo foi ressuscitado à vida, também

nós somos ressuscitados para uma nova vida de _______________.

Semelhantemente, participando da Santa Ceia nos ajuda a viver a vida de fé. Jesus disse que
devemos participar com freqüência para lembrar dele. Quando lembramos como ele sofreu
para nos salvar, queremos viver a vida que lhe agrada. É impossível para um cristão querer
pecar depois de deixar o altar da Santa Ceia.



É a Palavra de Deus que no guia neste caminho que leva ao céu, o caminho da vida nova, e nos
ensina como vivê-la. Os Dez Mandamentos servem como guia para mostrar-nos a maneira de
viver que agrada a Deus. Assim também o Sermão do Monte, nos capítulos cinco, seis e sete de
Mateus.
Enquanto você tenta viver esta nova vida, o diabo vai tentar desviar você para voltar para a
velha estrada de pecado que leva à morte eterna. Por isso o Espírito Santo ficará com você. Num
trecho bíblico, o Espírito Santo fala como se você fosse um soldado no seu exército, e ele fosse
revisando a sua armadura para ter certeza que você estava pronto para a batalha: Vistam-se
com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as
armadilhas do Diabo. Estejam preparados. Usem a verdade como cinturão.
Vistam-se com a couraça da justiça e calcem, como sapatos, a prontidão para
anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo, para poderem
se proteger de todos os dardos de fogo do Maligno. Recebam a salvação como
capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. (Efésios
6.11,14-17)

Toda a ajuda que precisamos se encontra na Palavra de Deus. Sua verdade o cerca como um
cinturão. Seu perdão será a sua couraça para proteger seu coração de dúvidas e pecado. A fé é
um escudo contra as tentações do diabo. Lembre-se que Cristo o salvou, e sua mente não será
atribulada pelas tentações a pecar. Use a Palavra de Deus para lutar contra as tentações do
diabo.

12.Quando você participa da Santa Ceia, o faz para ________________
de Jesus.

13.Os _______________ ___________________ (duas palavras) são um
guia excelente para viver a vida cristã, como é o Sermão de Jesus
no _________________.

14.Num trecho bíblico o Espírito Santo nos descreve como
_______________ entrando uma batalho contra o diabo. 

Revisão de Capítulo 4

A Bíblia continua mandando os pecadores a se arrependerem dos seus pecados, isto é, a virar
do caminho de pecado e morte para andar no caminho da fé e a vida. Somente o Espírito Santo
pode colocar-nos nesta estrada para o céu, e somente ele pode nos manter ai.

Igual a muitos autores da Bíblia, o apóstolo Paulo muitas vezes ensinou seus leitores como o
Espírito Santo queria que eles vivassem. Ele os lembrou que somente o Espírito Santo pode dar-
lhes a força para viver da maneira que agrada a Deus. De fato, somente o Espírito Santo podia
dar-lhes o desejo de viver assim.

Os Meios de Graça nos ajudam a viver a vida de fé. Nosso batismo nos lembra que, como Cristo
morreu para pagar pelos nossos pecados, nós estamos unidos com ele, e não queremos pecar
mais. No batismo somos ressuscitados a uma vida nova e de fé. A Santa Ceia nos lembra como
Jesus sofreu por nós, e nos incentiva a viver por ele. A Bíblia, em muitas páginas, nos guia na
vida cristã. Os Dez Mandamentos e o Sermão no Monte são dois exemplos.

Deus quer que sua Palavra nos guarde contra as tentações do diabo. Devemos usar a Palavra
como a armadura de um soldado. A Palavra vai nos proteger das tentações e ataques do diabo, e
manterá a nossa fé viva.



Prova em Capítulo 4

1. A palavra ___________________ significa virar para caminhar no
caminho certo.

2. O Espírito Santo nos torna do caminho que leva ao
______________ até o caminho que leva ao _________________.

3. Um autor da Bíblia que dá muitos conselhos sobre viver a vida
cristã é _____________.

4. O Espírito Santo nos dá a força para _____________________ os
mandamentos de Deus.

5. O Espírito Santo até nos faz ____________________ ficar na fé e
viver ela.

6. Para ajudar-nos a viver a vida de fé, o Espírito Santo usa os
___________________ __ ____________. (três palavras)

7. Batismo significa que temos morrido ao pecado e ressuscitado
com Cristo a uma nova _______________ de fé. 

8. Na Santa Ceia, lembramos a ___________ de Jesus por nós, para
que vivamos as nossas vidas em gratidão a ele.

9. A Bíblia tem muitas guias excelentes para a nossa vida de fé, tais
como os Dez _______________________ e o Sermão do
________________.

Respostas:
Capítulo 1 - 1. pecado; 2. pecaminosos; 3. conceição; 4. Adão, Eva; 5. pecado original; 6. mortos; 7. vivos; 8.
pecadoras; 9. cegos; 10. pecado; 11. diabo; 12. inimigos; 13. pecamos; 14. deuses.
Prova: 1. pecado; 2. pecado original; 3. Adão, Eva; 4. salvos (vivos) 5. Jesus Cristo; 6. inimigos; 7. pecado; 8. salvos

Capítulo 2 - 1. água, espírito; 2. batismo;  3. sacramento; 4. perdoados;  5. lavados; 6. A Palavra; 7. Pai, Filho, Espírito
Santo; 8. abençoar; 9. vida; 10. Jesus; 11. amigos (filhos); 12. Palavra, Deus; 13. salva;
Prova: 1. água, espírito;  2. batismo; 3. sacramento; 4. Pai, Filho, Espírito Santo; 5. filhos; 6. Palavra, Deus; 7.
batizadas; 8. salva.

Capítulo 3 - 1. morrer; 2. alimento (comida); 3. Meios de Graça; 4. perdoa; 5. ferramentas; 6. Bíblia; 7. dias; 8.
explicações; 9. cultos, estudos bíblicos; 10. Comunhão; 11. morreu; 12. corpo; 13. sangue; 14. amor
Prova: 1. Meios de Graça; 2. amor; 3. ferramentas; 4. Bíblia, batismo, Santa Ceia; 5. Palavra, Deus; 6. morrer; 7. corpo,
sangue; 8. fé

Capítulo 4 - 1. virar (retornar); 2. inferno; 3. céu;  4. Paulo; 5. fim; 6. tristes; 7. fé; 8. querer (desejar); 9. Meios de
Graça; 10. pecado; 11. fé; 12. lembrar; 13. Dez Mandamentos, Monte; 14. soldados
Prova: 1. arrepender-se; 2. inferno, céu; 3. Paulo; 4. obedecer (seguir); 5. querer (desejar); 6. Meios de Graça; 7. vida;
8. morte; 9. Mandamentos, Monte


