


01 DEUS É AMOR

A Revelação do Amor de Deus

Jesus Cristo é o tema central dos nossos estudos. Sua vida e ensinamentos 
são a base de nossa fé. Ele identi�cou-se amplamente com a família humana 
ao assumir a nossa natureza e viver como um homem aqui neste mundo. Hoje, 
apesar de estar no Céu, Ele quer viver em seu coração e transformar a sua vida.

Pela Natureza
Salmo 19:1

As coisas criadas revelam 
o in�nito poder de Deus e
também o Seu amor.
A Natureza testifi ca ao mundo
a bondade do Criador e o
Seu desejo de fazer felizes as
criaturas humanas. Deus é o
criador do Universo. Tudo foi
feito por Ele e sem Ele nada
do que foi feito se fez. 
Hebreus 1:10.

As Escrituras são outro meio 
pelo qual Deus se revela ao 
homem de um modo ainda 
mais claro o Seu in�nito 
amor e misericórdia.
A Bíblia é a carta de Deus 
para nós, nela está expresso 
a vontade do Criador para ser 
obedecida pelo homem. Tudo 
que está escrito nas Sagradas 
Escrituras é para nosso ensino, 
elas têm a norma da vida. 
Praticando seus ensinamentos 
alcançamos a felicidade.

Por meio da Bíblia
Hebreus 1:1; João 5:39

Por Jesus
João 1:14 

Jesus é a suprema revelação de 
Deus ao homem. O amorável 
Salvador era Deus manifestado 
na carne quando veio do céu 
para revelar o Pai. Hebreus 1:2.
Cristo, Deus Filho, estava com 
Deus Pai no princípio e criou 
todas as coisas, Cristo é divino no 
mais pleno absoluto sentido da 
palavra, Ele é também humano 
no mesmo sentido, exceto que 
não conheceu o pecado.



Pesquise na Bíblia

Como podemos compreender os atributos de Deus? Romanos 1:19,20.

Há quanto tempo Deus existe? Salmo 90:2.

Quem é o Senhor do tempo e do futuro? Isaías 46:10,11.

Onde a Justiça de Deus se revela? Romanos 1:16,17.

Qual é a maior vir tude de Deus para nós? I João 4:8.

Qual é o sentimento de Deus para com os pecadores? Êxodo 34:6,7.

Qual é o segredo para ter vida eterna? João 17:3.

Qual é a promessa de Deus para nós? Hebreus 13:5.

Quero conhecer  mais  amplamente o amor de Deus e  desejo es tudar  
a  Bí bl ia  para compreender o  plano de Deus para a  minha v ida.  Eu 
amo a Jesus e  o  aceito como meu amigo.        [      ]  Sim [      ]  Não.

Minha Decisão

2

1

3

4

5

6

As duas  naturezas de Jesus Cristo, a divina e a humana estavam misteriosamente 

unidas, por isso Ele se tornou o nosso Salvador capaz. Assumindo a natureza 

humana, Ele se colocou na posição de nos compreender e de simpatizar 

conosco. Hoje Jesus está no Céu fazendo intercessão por nós. 

Acredite que Jesus é a sua eperança e Ele quer restaurar no homem 

Sua imagem moral. Quando você buscar a Deus em arrependimento e 

confi ssão, Ele se aproximará de você com misericórdia e perdão. 

7

8

Pense Nisto
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Deus Revela o Seu Amor

02 A SANTA BÍBLIA

CURSO BÍBLICO

A Fonte da Verdade

A Bíblia Sagrada é um tesouro de valor inestimável. Esse tesouro, que 
está ao alcance de todos, nos revela o caminho da salvação. Ela tem 
recebido vários nomes, alguns a chamam simplesmente: Bíblia, outros de 
Escrituras Sagradas, O livro dos livros, O Divino livro ou A Palavra de Deus.

Não se trata de um livro único, mas de uma coleção de livros reunidos num só 
volume. A palavra Bíblia significa “Os Livros”, a coleção dos livros tidos como 
sagrados pelos  cristãos. A Bíblia contém 66 livros e está dividida em duas grandes 
partes chamadas: Velho Testamento e Novo Testamento.

Aberta  a todas as pessoas, a Bíblia é a segura fonte da verdade. Jesus rogou ao 
Pai: “Santifica-os na verdade, a Tua Palavra é a verdade.” João 17:17.

Homens santos que viveram sob a motivação do Espírito Santo, falaram e 
escreveram as mensagens recebidas de Deus, esses homens chamam-se Profetas. 

“Sabendo primeiramente isto, escreveu  Pedro, 
que nenhuma profecia da escritura provém de 
particular elucidação, porque nunca jamais 
qualquer profecia foi dada por vontade 
humana, entretanto, homens santos falaram 
da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo.” 
II Pedro 1:20,21.

Deus, pois falou muitas vezes a seus fi lhos por 
meio dos profetas. Estes recebiam a mensagem 
de Deus e as transmitiam ao povo, em sua própria 
linguagem. 
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Pesquise na Bíblia

Quais os quatro propósitos da Bíblia? II Timóteo 3:16.

Qual é a utilidade da Bíblia para nós? III Pedro 1:19; Salmo 119:105.

Qual é o fundamento para a nossa fé? Romanos 10:17.

Qual a maneira de encontrar a verdade na Bíblia? Isaías 28:10.

Até quando a Palavra de Deus tem validade? Mateus 24:35.

Deus quer que compreendamos a Bíblia? Marcos 4:11; Deuteronômio 29:29; Amós 3:7.

O que a Palavra de Deus pode nos tornar? João 17:17.

Para quem a Bíblia oferece uma promessa de felicidade? Apocalipse 1:3.

Desejo conhecer  o  maravi lhoso amor de Jesus revelado na Bí bl ia.  
Aceito o s anto l ivro como a verdade de Deus que pode indic ar-
me o c aminho da s alvaç ão eter na.              [      ]  Sim [      ]  Não.

Minha Decisão

2

1

3

4

5

6

Jesus nos lembra que o estudo das Escrituras leva-nos inevitavelmente a encontrar 

a Salvação e a Vida Eterna. Por essa razão Ele ordena o estudo da Bíblia, cujos 

escritos dEle testificam: “Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas 

a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de Mim.” João 5:39. 

Em meio às preocupações e tensões da vida moderna, os que dão 

tempo ao estudo do santo Livro são postos em contato com Cristo. E 

eles são espiritualmente enriquecidos, são fortalecidos para enfrentar 

os problemas e provações da vida diária. 

7

8

Pense Nisto
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Deus Revela o Seu Amor

03 A ORAÇÃO

CURSO BÍBLICO

A Respiração da Alma

Comunicamos com Deus através da oração. Deus está pronto a nos 
conceder o que necessitamos. Temos o privilégio e livre acesso a Ele 
para pedir as Suas bênçãos. A Escritura diz: “Acheguemo-nos, portanto, 
confiadamente junto ao trono da graça a fim de recebermos misericórdia e 
acharmos graça para socorro em ocasião oportuna.” Hebreus 4:16.

Na busca dos preciosos valores espirituais, conheceremos melhor o Salvador 
Jesus Cristo, a nossa única esperança. Ele é o amigo certo nas horas incertas 
e sempre está conosco. Que privilégio podemos ter ao falar com o Pai que 
está no Céu e saber que Ele nos ouve! Fazemos isso por meio da oração.

A oração é a respiração da alma, necessitamos dela em todo 
tempo. Os que oram a Deus diariamente recebem do Senhor 
dia-a-dia direção e forças. Eles são supridos de todas as 
necessidades. Desde que subiu ao céu Jesus exerce a função 
de sumo sacerdote. Ele é nosso Mediador, o nosso amigo que 
por nós intercede junto a Deus, inclusive apresentando ao Pai 
as nossas petições. O Salvador Jesus Cristo é nosso socorro 
bem presente na angústia. Se O buscarmos em oração, Ele 

estará conosco em toda situação 
difícil. A família que ergue diariamente a Deus as suas 
súplicas, é uma família feliz, pois está sob o favor e 
direção do Céu. A perseverança na oração é uma 
condição para ela ser atendida. Devemos orar para 
crescer na fé e experiência Cristã. A oração é a união 
ininterrupta da alma com Deus, de maneira que a vida 
de Deus flui para nossa vida.
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Pesquise na Bíblia

O que os discípulos pediram para Jesus? Lucas 11:1.

Em nome de quem devemos orar? João 14:14.

Devemos orar pedindo que seja feita a vontade de quem? Mateus 6:10.

Quando é que Deus nos ouve? Jeremias 29:12,13.

Ao orar, como devemos pedir? Tiago 1:6,7.

Quando é que uma oração é abominável? Provérbios 28:9.

Que tipo de problemas devemos levar a Deus quando oramos? I Pedro  5:7.

Com que intensidade devemos orar? I Tessalonicenses 5:17.

Tomo hoje a  decis ão de enr iquecer  minha v ida de oraç ão a f im de 
que se tor ne uma exper iência compens adora.   Com o auxí l io  de Deus,  
pass arei  c ada dia algum tempo em oraç ão.              [      ]  Sim [      ]  Não.

Minha Decisão

2

1

3

4

5

6

O Salvador está desejoso de nos conceder Suas bênçãos mais do que nós estamos 

dispostos a pedir. Creiamos em Jesus como nosso Salvador, lancemos sobre Ele 

pela oração, tudo que nos preocupa. Ele suprirá as nossas necessidades 

e acharemos descanso no Seu amor. Para recebermos a bênção é 

necessário que a nossa mente seja firmada em Deus. “De fato, sem 

fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele 

que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna Galardoador 

dos que O buscam.” Hebreus 11:6.

7

8

Pense Nisto
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Deus Revela o Seu Amor

04 SINAIS

CURSO BÍBLICO

A Breve Volta de Jesus

Jesus Cristo descortinou o futuro, falando de Sua segunda vinda e das 
condições dominantes imediatamente antes dela, o Seu último sermão 
aqui na Terra foi dedicado em grande parte a responder a pergunta que 
lhe fizeram Seus discípulos: “Dize-nos, quando sucederão estas coisas e que 
sinal haverá da Tua vinda e da consumação do século?” Mateus 24:3.

O Salvador mencionou os sinais que indicariam a aproximação da Sua volta e do 
fim do mundo. Esses sinais já se cumpriram ou estão tendo cumprimento.

A natureza seria o palco para alguns deles. Disse Jesus: “Haverá sinais no sol, 
na lua e nas estrelas; sobre a Terra, angústia entre as nações pois os poderes 
do céu serão abalados.” Lucas 21:25-26. A profecia do escurecimento do sol, 

se cumpriu em 19 de maio de 1780, quando uma 
notável escuridão envolveu a Nova Inglaterra, na 
América do Norte. Outro sinal ocorrido no mundo 
físico foi a chamada chuva de estrelas, ou meteoros 
cadentes, a mais sensacional de todas quanto já se 
registraram. A predição de Jesus quanto a queda 
das estrelas cumpriu-se 
na chuva de meteoros 

ocorrida em 13 de novembro de 1833. 

Algumas profecias do fim cumprem-se no mundo 
político e no mundo científico. As nações vivem 
desassossegadas, não encontram o caminho da paz. A 
profecia bíblica fala de uma corrida armamentícia das 
nações nos últimos dias: ”Forjai espadas das vossas 
relhas de arado; diga o fraco: eu sou forte.” Joel 3:10.

Curso_DRSA.indd   7 04.08.06   10:32:19



Pesquise na Bíblia

Qual é o sinal na ciência? Daniel 12:4.

Qual é o sinal na conduta moral das pessoas? II Timóteo 3:1,4.

Qual é o sinal relacionado com a saúde? Lucas 21:11.

Qual é o sinal espiritual e religioso? Mateus 24:14.

Qual é o sinal no mundo f inanceiro e econômico? Tiago 5:1-8.

Que dirão os escarnecedores da religião? II Pedro 3:3,4.

O que devemos fazer ao ver todos esses sinais se cumprindo? Lucas 21:28.

Como podemos nos preparar para a volta de Jesus? Lucas 21:36.

Nos dias de Noé as pessoas estavam tão ocupadas com os prazeres da 
vida que não se prepararam para o Dilúvio. É meu desejo estar preparado 
para encontrar com o meu salvador quando Ele voltar.    [     ] Sim [     ] Não.

Minha Decisão

2

1

3

4

5

6

O que signifi cam essas coisas para você? Ao vermos esses acontecimentos 

devemos nos alegrar, foi Jesus quem disse: “Ora, ao começarem essas 

coisas a suceder, exultai e erguei as vossas cabeças; porque a vossa 

redenção se aproxima.” Lucas 21:28. Confi e na promessa de Cristo, 

as palavras do Salvador: ”Virei outra vez” deve acender em nós a 

chama dessa bendita esperança. Quão impressionante há de ser a 

aparição do Senhor em glória. Que alegria, que êxtase não produzirá 

nos que amam a Sua vinda. Prepare-se para o encontro com o Senhor.

7

8

Pense Nisto
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Deus Revela o Seu Amor

05 A VOLTA DE JESUS

CURSO BÍBLICO

A Maneira da Sua Volta

Uma das verdades mais solenes das Escrituras é a volta de Cristo para 
completar a obra da redenção. O Senhor Jesus prometeu voltar: “Na casa 
de Meu Pai há muitas moradas; se não fosse assim, Eu vo-lo teria dito. Vou 
preparar-vos lugar. E se Eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei 
para mim mesmo para que onde Eu estiver, estejais vós também.” João 14:2,3.

O cumprimento desta promessa e a vinda de nosso Senhor à Terra pela segunda 
vez, é a única esperança do homem em seu anseio por solver os problemas que 
aflingem a humanidade. O mesmo Jesus a quem os discípulos viram subir para 
o céu, virá outra vez, isso foi o que os anjos disseram na ascensão do Senhor: 
“Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, assim virá do modo como o 
vistes subir.” Atos 1:11. 

A segunda Vinda Cristo será tão real quanto a primeira. Ele voltará, porém, não 
como frágil bebê e sim como Reis dos reis e Senhor dos senhores. Jesus voltará 
com grande poder e glória, acompanhado de vasta e inumerável multidão de 
anjos. A manifestação de Jesus será tão visível quanto o relâmpago que corta o 
céu.  A Bíblia afirma que a Volta de Jesus será um evento literal. 

Outra informação importante é que ele virá corporalmente, não será uma 
manifestação assim de um poder, de uma energia, é corporalmente, é Jesus 

quem virá, e Ele virá de uma forma visível. A Bíblia 
diz claramente que Jesus será visto por todos. “Eis 
que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até 
quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra 
se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém!” 
Apocalipse 1:7.
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Pesquise na Bíblia

Quem ressuscitará quando Jesus voltar? I Tessalonicenses 4:16.

Aquele dia marcará a vitória sobre o quê? Isaías 25:8,9.

Qual será a atitude dos que não estiverem preparados? Apocalipse 6:15-17.

O que fazer diante da realidade da volta de Jesus? Lucas 21:34,36.

Como os justos vivos serão transformados? I Coríntios 15:51-53.

Quem acompanhará Cristo na Sua volta? Mateus 25:31.

Se alguém disser que a volta de Jesus é secreta, o que fazer? Mateus 24:23-26.

O que é a volta de Cristo, de acordo com o apóstolo Paulo? Tito 2:13.

Quero estar preparado para encontrar-me com Jesus, quando Ele  vier. Hoje 
me proponho a estudar a Bíblia e ser fiel aos ensinos da Palavra de Deus 
e desta forma permanecer fiel até a volta de Jesus.     [     ] Sim [     ] Não.

Minha Decisão

2

1

3

4

5

6

Os que realmente amam ao Salvador, saudarão com alegria o anúncio 

baseado na palavra de Deus,  em que Aquele em que se centralizam 

suas esperanças de vida eterna voltará logo. Não deveríamos ter 

dúvida quanto a proximidade da segunda vinda de Cristo. 

Tudo indica haver chegado a hora final, logo teremos a última 

noite na terra e o raiar de um dia eterno. Acheguemo-nos a 

Cristo e pela fé nEle alcancemos salvação do pecado. Demos graças 

a Deus pela esperança da Volta de Cristo. Descansemos no seu amor.

7

8

Pense Nisto
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Deus Revela o Seu Amor

06 O PECADO

CURSO BÍBLICO

A Harmonia Quebrada

Deus não ama o pecado porque o pecado é exatamente oposto ao caráter de 
Deus. Este mesmo Deus que odeia o pecado com todas as Suas forças, ama o 
pecador com todas as Suas forças. A maior evidência de que Ele ama o pecador é 
o fato de que Ele entregou o Seu Filho, Jesus Cristo, para ser o Salvador, e morrer 
por todos os pecadores; inclusive por você. 

A harmonia da Criação depende da perfeita conformidade de todos os seres com 
a lei do Criador. Ao homem Deus deu poder de compreender o que Ele requer, a 

justiça e beneficência de Sua lei e do homem se exige 
inabalável obediência. Essa harmonia da criação foi 
quebrada quando Eva nossa primeira mãe descreu 
das palavras de Deus e violou uma ordem divina. 

Adão compreendeu que Eva transgredira a or-
dem de Deus, desrespeitara a única proibição 
a eles imposta como prova de sua fidelidade e 
amor, isto é, não comer do fruto de certa ár-

vore do paraíso. “O pecado é a transgressão da lei;” I João 3:4. O pecado 
é quebra da Lei Moral de Deus.Quando violamos 
qualquer dos Dez Mandamentos, qualquer ordem 
divina, nós pecamos. Quantos pecaram? “Todos 
pecaram e carecem da glória de Deus.” Romanos 
3:23. A desobediência de Adão operou nele uma 
mudança espiritual, fez dele um pecador, um es-
cravo do pecado, e essa condição passou a todos 
os homens.Todos somos por natureza pecadores.
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Pesquise na Bíblia

O que se torna aquele que comete pecado? João 8:34.

Qual é o único meio de liber tação? João 3:16.

Qual é a conseqüêcia f inal do pecado? Romanos 6:23.

O que o pecado causa entre nós e Deus? Isaías 59:1,2.

Quantas pessoas foram afetadas pelo pecado? Romanos 5:12; 6:16.

Como é a transformação que Deus faz com o pecador? Isaías 1:18.

Qual é a promessa para os que confessam seus pecados? I João 1:9.

O que devemos fazer agora? I João 1:7.

Creio no Salvador Jesus Cristo. Quero ser perdoado e libertado do poder do 
pecado em minha vida. Meu sincero desejo agradar a Deus e viver como Ele 
ordena. Aceito a Jesus como meu Salvador agora.     [     ] Sim [     ] Não.

Minha Decisão

2

1

3

4

5

6

Devemos constantemente exercitar fé no que Jesus fez por nós e no que Ele 

continua fazendo como nosso mediador no céu. Jesus Cristo é quem 

nos sustenta na luta contra o pecado. Ele é quem nos dá a vitória.

Como um pastor se alegra ao reencontrar a ovelha perdida, 

assim o Jesus se alegra ao receber o pecador arrependido 

que volta para Deus. “Vinde a Mim”, eis o convite de Jesus aos 

homens. Cristo pagou por nós um alto preço e agora espera que 

voltemos a Ele. Jesus quer salvar a todos, até do maior pecador.

7

8

Pense Nisto
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Deus Revela o Seu Amor

07 A SALVAÇÃO

CURSO BÍBLICO

Jesus é a Solução

No encontro noturno que teve com o doutor Nicodemos, o Senhor Jesus Cristo 
falou da necessidade que o homem tem de nascer de novo. Ele não se referiu 
ao renascimento físico mas a um renascimento espiritual. Nesse renascimento o 
homem recebe um novo coração que se alegra em fazer a vontade de Deus.

Se há um ponto onde a Bíblia é clara mesmo, é como você pode resolver o 
problema do pecado. Ela diz: “Jesus Cristo é a solução”. Receba Jesus na sua 
vida e os seus pecados serão apagados. Quando você recebe a Jesus em sua 
vida, que maravilha! Ocorre aquilo que a Bíblia chama do 
Novo Nascimento. Em João 3, Jesus disse a Nicodemos: 
“Se quiser entrar no reino de Deus, Nicodemos, você tem 
que nascer de novo”. E como é que se nasce de novo? 
Recebendo a Cristo no coração. 

É exatamente no momento do Novo Nascimento que 
o Espírito Santo atua na v i d a  d a  p e s s o a  e  f a z  e l a  
re n a s ce r  p a ra  u m a  n ova  v i d a ,  e  o  q u e  é  m a i s  b e l o  

é  q u e  o  Novo  Nascimento 
será agora um nascimento sem pecado e então 
quando alguém nasce de novo, nasce para viver 
uma vida de justiça; porque o espírito Santo 
vai atuar na vida, e a pessoa vai crescer no 
conhecimento de Deus, na prática da vontade 
de Deus e no preparo para o reino de Deus.

 É assim que se resolve o problema do pecado. 
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Pesquise na Bíblia

Qual é o primeiro passo para ser salvo? Atos 3:19.

O que o arrependimento verdadeiro produz? João 8:11.

O que devemos fazer ao nos arrependermos? I João 1:9.

Qual é a atitude de Deus diante do pecador arrependido? Hebreus 8:12.

Qual é o segundo passo para ser salvo? Atos 3:19; II Coríntios 5:17.

Qual é o ingrediente fundamental para a salvação? Atos 16:31.

Como deve ser a atitude do pecador convertido? I João 2:6; Gálatas 5:22,23.

Qual é o convite de Deus para os pecadores? Hebreus 4:7; Mateus 11:28,29.

Aceito a  Jesus Cr is to como Meu único e  suf ic iente Salvador e  quero 
confess ar  a  Ele  os  meus pec ados para obter  perdão e s alvaç ão 
por  meio da Sua graç a maravi lhos a.        [      ]  Sim [      ]  Não.

Minha Decisão

2

1

3

4

5

6

Se ouvirmos o convite de Jesus e nos entregarmos a Ele, receberemos poder para 

um viver santo, e teremos força espiritual e graça por meio de Cristo.

Ninguém é tão pecaminoso que não possa encontrar força, pureza e 

justiça em Jesus. Graças a Deus pelo Salvador Jesus. 

Aceitemos hoje, de todo coração, esse Salvador que tem o poder 

de mudar o coração e transformar em fi lho de Deus, o maior pecador. 

Se Cristo nos transformar hoje, viveremos com Ele em Seu reino.

7

8

Pense Nisto
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Deus Revela o Seu Amor

08 AS DUAS LEIS

CURSO BÍBLICO

A Necessidade de um Redentor

A conseqüência do pecado é a morte eterna, mas, Deus em Seu infinito 
amor, providenciou um meio de resgatar a humanidade dessa condição. 
A morte de Cristo em nosso lugar. Para mostrar o plano da Salvação, Deus 
instituiu um sistema cerimonial que simbolizava o sacrifício de Cristo.

Adão e Eva transgrediram uma ordem de Deus, 
transgrediram a lei de Deus e, como resultado de 
sua desobediência, foram expulsos do paraíso. O 
homem falhou em obedecer ao seu Criador e ficou 
sujeito a morte, contudo, havia da parte de Deus, 
provisão para remir o pecador. Ele deu Seu filho para 
morrer no lugar do homem, e o sacrifício de Cristo na 
cruz e a Sua morte em nosso lugar, expiou os nossos 
pecados e resolveu o problema da nossa salvação. 

Antes de Cristo vir a terra e fazer a expiação na 
cruz, houve a necessidade de uma lei de cerimonias 

e ordenanças que apontavam para o Redentor da humanidade. Essa lei 
determinava entre outras coisas, que animais, principalmente cordeiros fossem 
mortos em lugar do pecador. O sacrifício desses animais 
simbolizava o futuro sacrifício de Cristo. Mediante o 
sacrifício daqueles animais, Deus ensinava ao homem 
que o pecador, ou alguém que tome seu lugar, tem que 
morrer. Somos salvos da morte eterna e da perdição, 
porque Jesus morreu em nosso lugar. 
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Pesquise na Bíblia

Qual é o grande propósito da Lei de Deus? Romanos 13:10.

Como eram chamadas as duas leis do Velho Testamento? Tiago 2:8; Efésios 2:15.

Onde ficavam guardadas cada uma das leis? I Reis 8:9; Deuteronômio 31:24,26.

Qual a atitude de Cristo em relação aos

Quero i r  a  Jesus com fé para me tor nar  seu f i lho amado.  Quero ser  
um f i lho obediente ao Pai  celes te.  Conf io nEle,  desejo ter  o  Salvador 
comigo e quero possuir  as  inf initas  r iquez as do céu.      [      ]  Sim [      ]  Não.

Minha Decisão

2

1

3

4

5

6

A obediência aceitável a Deus é fruto da fé em Cristo, é alcançada mediante o poder 

de Jesus operando em nós. “Deus é amor e Sua lei é amor.” Quem observa a 

lei, ama a Deus, pois a observância dos Dez Mandamentos é a prova 

de nosso amor para com Ele. “Se amais, disse Jesus,  guardareis os 

meus mandamentos.” João 14:15. Agora Jesus nos convida a segui-

Lo vivendo por Sua graça uma vida de inteira obediência. O Senhor 

Jesus Cristo é nosso Salvador, Ele tem autoridade para perdoar os nossos 

pecados e poder para nos libertar deles.

7

8

Pense Nisto
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Deus Revela o Seu Amor

09 O JUÍZO

CURSO BÍBLICO

A Norma do Juízo

Há no futuro, um solene dia em que cada indivíduo será julgado pelo juiz de 
toda a Terra, o Senhor Deus. O tribunal divino fará rigorosa justiça, nenhum 
culpado será inocentado. Nenhum inocente será condenado. “Porque importa 
que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um 
receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo.” II Coríntios 5:10.

As ações dos homens serão julgadas à luz do grande padrão de conduta. A Santa 
Lei de Deus. Os Dez Mandamentos, escritos pelo próprio dedo de Deus será a 
norma pela qual o caráter e a vida de todos os homens serão avaliados no dia do 
juízo. A lei de Deus, escrita em tábuas de pedra, foi entregue pessoalmente por 
Deus ao líder do Seu povo: Moisés. Mas a lei não foi proferida 
exclusivamente para os hebreus ou judeus. Deus os honrou 
fazendo deles os guardadores e conservadores de sua lei, 
mas esta deveria ser considerada como um depósito sagrado 
para todo o mundo e para servir de norma no dia de juízo. 
Assim como num tribunal humano há os registros, ou atos, 
de um processo, no tribunal divino haverá livros com registro 
ou narração dos atos de cada indivíduo.

A obra de um homem poderá ser 
ocultada, negada, escondida dos pais, da esposa, dos 
filhos e até dos companheiros. Nos registros do céu 
porém tudo está anotado pelos anjos. 

Deus tem um relatório fiel de tudo que fazemos ao 
longo da nossa vida, cada ato nosso. É por esse relatório 
conservado nos livros do céu que seremos julgados. 
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Pesquise na Bíblia

Quem estabeleceu que haverá um juízo? Atos 17:31.

O que o profeta Daniel viu na sua visão do tribunal divino? Daniel 7:10.

O que a Bíblia menciona sobre o registro dos pecados? Atos 2:22.

Quantas obras e ações serão trazidas a juízo? Ecleciastes 12:14.

Qual é o nosso dever para com as orientações de Deus? Eclesiastes 12:13.

Qual é a atitude de Deus quanto aos pecados cometidos por ignorância? Atos 17:30,31.

Quem é o nosso advogado? I João 2:1.

Qual é a única maneira de não sermos condenados? Romanos 8:1.

Aceito o chamado do Salvador e  quero i r  a  Ele  para receber  o  perdão,  
pois  o  tempo da graç a em breve pass ará.  Hoje quero per tencer  
totalmente a  Jesus Cr is to.                           [      ]  Sim [      ]  Não.

Minha Decisão

2

1

3

4

5

6

Cristo intercede por nós junto ao Pai obtendo perdão para os pecados que 

confessamos. Ele intercederá por nós e nos defenderá no dia de juízo. Para 

triunfarmos no dia do juízo é indispensável que aceitemos a Jesus como 

nosso Salvador e obedeçamos aos seus preceitos. Todos quantos 

recebem Jesus no coração crendo nEle, serão absolvidos no juízo. 

O tempo se esgota rapidamente. As últimas anotações estão sendo 

feitas. Breve, estaremos na presença de Deus para o acerto de contas. 

Nosso caráter e a nossa vida serão pesados na balança da justiça eterna.

7

8

Pense Nisto
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Deus Revela o Seu Amor

10 A LEI DE DEUS

CURSO BÍBLICO

A Importância da Lei

A felicidade é um bem que todos buscamos. Em Sua sabedoria e 
em Seu amor, Deus preparou para o homem leis que promovem esta 
felicidade. A natureza dá testemunho de um Ser que opera em todas as 
coisas mantendo o que criou mediante as leis. Como resultado há perfeita 
harmonia no Universo.

A mão do infinito está em perpétua operação guiando este planeta, é o poder 
de Deus em contínuo exercício que mantêm a terra em equilíbrio. É o poder de 
Deus que tudo sustenta mediante as leis físicas que Ele estabeleceu. Deus criou o 
homem para que fosse feliz. Para que se cumprisse esse propósito de Deus, o ser 
humano devia viver sempre em harmonia com a vontade do Criador. A felicidade 

da criatura humana estava condicionada a sua 
obediência à lei de Deus, mas como o homem 
falhou em obedecer, resultou em sua queda 
seguida de sofrimento e morte. Assim entrou o 
pecado no mundo. O que é pecado? A Escritura 
diz: “Todo aquele que pratica o pecado também 
transgride a lei. Porque o 
pecado é a transgressão da 
lei.” I João 3:4. O pecado, 

ou transgressão da lei de Deus trouxe uma infinidade de 
más conseqüências. Está ao alcance de todos as dez regras 
para a felicidade. Elas se encontram no mais notável 
código de todos os tempos, a Lei Moral, o fundamento 
para a felicidade do homem. Os Dez Mandamentos 
constituem a norma divina para a conduta do homem.
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Pesquise na Bíblia

Qual é o propósito de Deus ao nos dar a lei? Salmo 119:104,111.

Qual é o princípio fundamental da lei? Romanos 13:8-10.

A lei escraviza ou liber ta? Tiago 1:25.

Pela lei vem o conhecimento do quê? Romanos 3:20.

Qual deve ser a nossa motivação para obedecer a lei? João 14:15; I João 5:3.

É possível conhecer a Jesus sem guardar a lei? I João 2:4.

Em quem achamos força para obedecer? João 15:5.

Onde devemos ter a lei? Salmo 40:8.

Aceito a Cristo como meu único e suficiente Salvador. Aceito a Lei de Deus 
como norma para minha vida perfeita e livre do pecado. A partir de hoje decido 
respeitar a vontade de Deus manifesta nos Dez Mandamentos. [     ] Sim [     ] Não.

Minha Decisão

2

1

3

4

5

6

A lei dos Dez Mandamentos revela o pecado cuja penalidade é a morte. A lei 

não pode salvar, mas Cristo pode. Ele pode salvar até o maior pecador 

e implantar no coração os Seus princípios da Sua lei. Assim nos 

tornamos semelhantes a Ele no caráter quando Ele disse de si 

mesmo: “Agrada-me fazer a Tua vontade, ó Deus meu, dentro em 

meu coração está a Tua lei.” Salmo 40:8. Graças a Deus por Sua lei 

que nos mostra o pecado e graças a Deus pelo Salvador que proveu um 

meio para nos transformar o caráter e nos preparar para viver no Céu.

7

8

Pense Nisto
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Deus Revela o Seu Amor

11 O SÉTIMO DIA

CURSO BÍBLICO

Do Sábado para o Domingo

O sábado foi instituído para comemorar o poder criador de Deus. É um 
oasis para a alma do homem encontrar repouso e refrigério mediante a 
comunhão com o Criador. A relação da criatura com o Criador é a verdadeira 
base de todo culto. Visto como essa relação jamais se poderá mudar, através de 
toda a eternidade toda a criação adorará a Deus no Seu santo dia de sábado.

A história nos relata que o primeiro dia da semana era guardado pelos romanos 
como dia do sol. Eles adoravam o sol nesse dia. Na primeira parte do século IV 
da nossa era, mais exatamente ao 7 de março de 321, o imperador Constantino 
promulgou um decreto fazendo do primeiro dia 
da semana, o domingo, uma festividade pública 
em todo o Império Romano. Esse foi um grande 
passo para a instituição de um dia de guarda 
em substituição do dia que Deus estabeleceu, 
o sábado.  O ponto culminante do decreto de 
Constantino era que os  juízes e o povo da cidade, 
bem como os comerciantes repousem no venerável 
dia do sol. Assim começou a cumprir-se à profecia Daniel sobre o poder que 
mudaria a lei de Deus. “...cuidará em mudar os tempos e a lei.” Daniel 7:25. Uma 
brecha foi aberta na lei divina. A guarda do domingo não veio das Escrituras. 

A instituição do domingo como dia de guarda 
baseia-se na autoridade do homem. Devemos 
lembrar das palavras de Jesus: “Em vão Me 
adoram ensinando doutrinas que são preceitos de 
homens, negligenciando o mandamento de Deus, 
guardais a tradição dos homens.” Marcos 7:7,8.
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Pesquise na Bíblia

De que dia Jesus disse que era o Senhor? Mateus 12:8; Isaías 58:13.

Para que foi feito o Sábado? Marcos 2:27.

O Sábado é eterno? Êxodo 31:13-17; Salmo 119:151,152.

Qual é o sinal que mostra que per tencemos a Deus? Ezequiel 20:20.

Os seguidores de Jesus guardaram o Sábado? Lucas 23:54,56; Mateus 28:1; Marcos 16:1,2.

Jesus aboliu o sábado? Mateus 5:17.

A fé anula a lei? Romanos 3:31.

O que acontece com quem transgride um mandamento da lei? Tiago 2:10,11.

Reconheço que o sábado é o verdadeiro dia de guarda para todos os cristãos e 
creio que é a vontade de Deus que eu obedeça seus mandamentos. Pela graça de 
Deus, a partir de hoje, serei um fiel observador do sábado.     [     ] Sim [     ] Não.

Minha Decisão

2

1

3

4

5

6

O sábado vem do Éden perdido e deverá continuar no Éden restaurado, isto é, 

na Nova Terra. Em toda a Bíblia não encontramos o menor indício de uma 

mudança do dia de guarda. Na Nova Terra  os que aqui se tornaram 

obedientes pela graça de Cristo, estarão para sempre com o 

Salvador. Em Isaías 63:23, diz que eles vieram à presença do 

Senhor principalmente “de sábado em sábado”. O Salvador Jesus 

Cristo espera que abandonemos o caminho da transgressão de Sua 

lei e nos volvamos para Ele com fé e obediência.

7

8

Pense Nisto
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Deus Revela o Seu Amor

12 O SELO DE DEUS

CURSO BÍBLICO

Dia de Descanso

O selo de Deus, o quarto mandamento, está na Lei. Como numa assinatura, o 
selo também identifica a autoridade que faz a lei ou baixa um decreto. Somente 
no quarto mandamento, o Autor da lei se identifica declarando que é o Criador 
dos Céus e da Terra. O mandamento diz:”Porque em seis dias fez o Senhor os céus 
e a terra e o mar e tudo que neles há e ao sétimo dia descansou.” Êxodo 20:11.

A Escritura diz: “Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército 
deles pelo espírito da Sua boca, porque falou e tudo se fez, mandou e logo 

tudo apareceu.” Salmo 33:6,9.

Quando a Terra saiu das mãos do Criador era ex-
traordinariamente bela, enfeitada por montanhas, 
colinas, por planícies entrecortadas por majesto-
sos rios e formosos lagos. O solo todo era fértil e 
produzia pujante vegetação. Não havia pântanos 
nem desertos. Graciosos arbustos e delicadas 
flores enchiam os olhos de beleza e satisfação. 

Tudo era perfeito na obra da criação. Depois de criar as plantas, aves e ani-
mais, Deus trouxe a existência o homem formado 
à Sua semelhança, deu-lhe uma companheira 
para viverem em amor. Em 6 dias foi completada 
a grande obra da criação e viu Deus tudo quanto 
havia feito e eis que era muito bom. Então diz a 
Bíblia: “Deus descansou no sétimo dia de toda sua 
obra que tinha feito e abençoou Deus o dia sé-
timo e o santificou porque nele descansou de toda 
Sua obra que Deus criara e fizera.” Gênesis 2:2,3.
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Pesquise na Bíblia

Qual é o sinal de Deus? Ezequiel 20:12.

Quem é o Criador de todas as coisas? Salmo 33:6,9.

Qual é o dia da preparação para o sábado? Êxodo 16:22,23.

Qual é a tríplice bênção do sábado? Gênesis 2:2,3.

O que não devemos fazer no sábado? Êxodo 20:10.

Qual é a bênção de guardar o sábado? Isaías 56:2-7; 58:13,14.

Quando começa e quando termina o sábado? Levíticos 23:32; Gênesis 1:3-5.

Qual é o dia que será guardado no Céu? Isaías 66:23.

Quero respeitar o sábado como o selo de Deus na minha vida e quero observar 
o sábado de pôr-do-sol a pôr-do-sol, como ensinam as Escrituras Sagradas. 
Quero um dia guardar o sábado no Céu, com Jesus.     [     ] Sim [     ] Não.

Minha Decisão

2

1

3

4

5

6

Desde a criação, o sétimo dia foi destacado pelo próprio criador. Deus olhou 

com satisfação para a obra de Suas mãos, tudo era perfeito, digno de 

Seu divino Autor. E Deus descansou, satisfeito com os frutos de Sua 

sabedoria e bondade e com as manifestações de Sua glória. 

Deus nos diz: “O sétimo dia é o sábado de descanso.” O sagrado 

livro diz também que Deus abençoou o dia de sábado. Grandes 

bênçãos estão envolvidas na observância do sábado e Deus deseja 

que esse dia seja um dia de gozo para todos.

7

8

Pense Nisto
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Deus Revela o Seu Amor

13 A MORTE

CURSO BÍBLICO

Pó + Fôlego de Vida = Alma Vivente

Ao criar o homem, Deus formou o seu corpo do pó da terra. A forma humana 
estava perfeita, porém, inanimada. Então Deus soprou naquela forma o fôlego 
da vida e o homem tornou-se um ser vivo inteligente. O homem tornou-se alma 
vivente. “Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou 
nas narinas o fôlego da vida e o homem passou a ser alma vivente”.Gênesis 2:7.

Ao morrer o homem, o fôlego da vida ou espírito, princípio de vida que Deus dá 
ao homem e aos animais voltam ao grande Autor da vida. Tendo vindo de Deus, 
a Ele pertence. É como se tomássemos uma lâmpada ligada por fios elétricos à 
fonte de energia. Enquanto os pólos estão ligados, temos 
luz. Ao desligarmos o fio que conduz a eletricidade, a luz 
se apaga e a lâmpada como que morre. Assim também, por 
ocasião da morte, o fôlego, ou espírito sai e a pessoa não 
mais existe como ser vivo consciente e pensante. 

Jesus ensinou que os mortos dormem. A respeito de Lázaro 
que havia morrido a Bíblia diz: “Isso dizia e depois lhes 
acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para 

despertá-lo.” João 11:11. A 
ordem de Cristo ao ressuscitar 
Lázaro, foi simplesmente: “Vem para fora.”, indicando 
que Seu amigo não se achava noutro lugar que não 
a sepultura, onde dormia o sono da morte. Não 
teria cabimento Jesus pedir para Lázaro vir do Céu, 
porque, por certo, pela vida que Lázaro vivia o 
testemunho que as Escrituras dão dele, ele estaria no 
Céu, segundo a crença de muitos.
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Pesquise na Bíblia

Como o homem foi criado? Gênesis 1:27; 2:7.

Para onde vai a pessoa quando morre? Eclesiastes 12:7; Gênesis 3:19.

Os mor tos sabem alguma coisa? Eclesiastes 9:5,6.

Devemos “consultar” os mor tos? Deuteronômio 18:10,11.

Quais as duas ressurreições que ocorrerão no f im? João 5:28,29.

Quem vai ressuscitar na primeira ressurreição? I Tessalonicenses 4:16.

Q ual  é  a  cer te z a  daque le  que c r ê  em C r is to?  J o ão 11:2 5.

Qual é a bênção reser vada aos f iéis? Apocalipse 22:14.

Creio que Deus é o Autor da vida e que não existe vida após a mor te. Creio 
também que a esperanç a é  Jesus e  que por  meio dEle todos os  jus tos  
mor tos voltarão a  v iver  na pr imeira ressur reiç ão.   [      ]  Sim [      ]  Não.

Minha Decisão

2

1

3

4

5

6

A morte é o oposto da vida. É o retorno do homem ao que era antes que Deus 

lhe soprasse o fôlego da vida. Morte é a retirada da vida e tudo quanto 

ela implica. Na morte não há nem pensamento, nem consciência. 

Vida sugere atividade. Na morte a atividade cessa. Na morte é 

cortada toda relação com a vida. Quando acordarão os mortos? 

É consolador saber que os mortos ressuscitarão. Deus chamará os 

mortos à vida novamente. Os nossos queridos, que a morte levou, não 

dormirão para sempre. Deus ressuscitará os justos mortos.

7

8

Pense Nisto
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Deus Revela o Seu Amor

14 A IGREJA

CURSO BÍBLICO

Onde está a Verdade?

Os sociólogos dizem que têm no mundo 9 grandes religiões. O Cristia-
nismo é uma delas. Dentro do Cristianismo há pelo menos 1.500 igrejas. 
Qual delas é a verdadeira? As igrejas são iguais porque todas conduzem a 
Jesus? Isto é verdade? Cuidado... A Bíblia diz: “Há caminho que ao homem 
parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte.” Provérbios 14:12. 

Pelo fato de que existem tantas religiões, 
muitos perguntam: Onde está a verdade? 
Descobrir a verdade no que diz respeito 
a Deus é coisa vital para o homem, pois é 
somente praticando a verdade que podemos 
alcançar a vida eterna. Muitos seguem uma 

religião de olhos vendados sem saber porque fazem as coisas que fazem. 
Sem saber qual é o seu destino eterno. O espírito humano não tem 
paz enquanto não é satisfeito o seu supremo anseio que é a salvação. 

Q u e  d i z  a  B í b l i a ?  O  S e n h o r  J e s u s  Cr i s to  e n s i n o u  q u e  d e ve m o s  ex a m i n a r  
o  S a nto  L i v ro.  A s  E s c r i t u ra s  s ã o  re ve l a ç ã o  d e  D e u s  e  a  s e g u ra  f o nte  
d a  ve rd a d e.  Ne ce s s i t a m o s  e s t u d a r  a s  E s c r i t u ra s  p a ra  co n h e ce r  a  
ve rd a d e  e  n e ce s s i t a m o s  p rat i c a r  o s  s e u s  e n s i n o s.  

Não adianta dizermos que cremos em Cristo,  se  não 
fazemos a Sua vontade.  São dEle as  palavras:”Nem 
todo  que Me diz:  Senhor,  Senhor!  Entrará no reino 
dos céus,  mas aquele que faz  a  vontade de Meu Pai  
que está nos céus.” Mateus 7:21.
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Pesquise na Bíblia

Por que é importante identificar a Igreja Verdadeira pela Bíblia? II Timóteo 3:16,17.

Como é chamada na Bíblia a Igreja de Deus ? I Timóteo 3:15.

Como identif icar o povo de Deus? Mateus 7:16.

Quais as características dos membros da família de Deus? Apocalipse 14:12.

Qual é a tríplice mensagem proclamada pela Igreja Verdadeira? Apocalipse 14:6-12.

Qual o convite de Jesus para Seu povo que está nas falsas igrejas? Apocalipse 18:4.

Como é o caminho que conduz à vida eterna? Mateus 7:13,14.

Qual é o desejo de Jesus em relação a você? Apocalipse 3:20.

Quero ser  l iber tado pela verdade e meu sincero desejo é  f azer  par te 
da f amí l ia  de Deus aqui  na Ter ra além de me preparar  para f azer  
par te da f amí l ia  de Deus no Céu.                   [      ]  Sim [      ]  Não.

Minha Decisão

2

1

3

4

5

6

Jesus estabeleceu a Sua Igreja nesse mundo exatamente para atender a necessidade 

de Seus seguidores de viverem em sociedade. Você vai para o Céu não para 

viver sozinho lá. Você vai viver em família no Céu. Então, se você não 

aprender aqui, como viver na família de Deus, como você vai viver 

na família de Deus lá no Céu quando Jesus voltar? Jesus tem a 

Sua Igreja, e Ele convida o Seu seguidor a pertencer à Sua Igreja, e 

a se preparar assim, para viver na grande igreja universal, naquele dia 

quando Jesus voltar. A Igreja de todo Universo. 

7

8

Pense Nisto
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Deus Revela o Seu Amor

15 DOM PROFÉTICO

CURSO BÍBLICO

Deus Revela Seus Planos 

Deus é um Deus que se comunica, Ele não guarda silêncio nem se 
esconde no mistério. A Bíblia afirma que Ele sempre se comunicou com 
o ser humano. Uma das maneiras de Deus se comunicar é por meio de 
instrumentos humanos. Eles são chamados profetas, exatamente porque 
receberam este dom para revelar o plano de Deus.

“Havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, 
pelos profetas.” Hebreus 1:1. Segundo essa declaração, os profetas foram um 
meio através do qual Deus falou à humanidade. Mas às vezes, a tendência 
humana é pensar que os únicos profetas da Bíblia foram aqueles que deixaram 
alguma coisa escrita, como é o caso de Daniel, Isaías ou 
Jeremias. No entanto , a história registra casos como os de 
Enoque e Elias, e apesar disso, foram profetas, tanto quanto os 
primeiros. Referindo-se aos últimos dias, Deus anunciou pela 
boca do profeta Joel o seguinte: “E acontecerá, depois, que 
derramarei o Meu espírito sobre toda a carne; vossos filhos 
e vossas filhas profetizarão; vossos velhos sonharão e vossos 

jovens terão visões.” Joel 2:28. Quer 
dizer que hoje pode se levantar um 
profeta na igreja de Deus? É isto que Joel está afirmando 
e o Apocalipse confirma o dom de profecia como uma 
das características do povo de Deus dos últimos dias. 
“...os que guardam os mandamentos de Deus e têm 
o Testemunho de Jesus, pois o Testemunho de Jesus 
é o Espírito de Profecia.” Apocalipse 12:17 e 19:10.
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Pesquise na Bíblia

Deus promete revelar seus segredos? Amós 3:7.

Como Deus se comunica com o profeta? Números 12:6.

Que atitude tomar para ver se um profeta é verdadeiro? I João 4:1.

Qual é a 1ª característica de um profeta verdadeiro? Mateus 7:15,16.

Qual é a 2ª característica de um profeta verdadeiro? I João 4:2.

Qual é a 3ª característica de um profeta verdadeiro? Isaías 8:20.

Qual é a 4ª característica de um profeta verdadeiro? Jeremias 28:9.

Qual é o segredo para a nossa segurança e prosperidade? II Crônicas 20:20.

Creio que Deus manifes tou o dom profét ico através dos tempos parar  
revelar  Seus planos e  Sua vontade para Seus f i lhos.  Quero aceitar  a  
revelaç ão profét ic a como vinda de Deus.                           [      ]  Sim [      ]  Não.

Minha Decisão

2

1

3

4

5

6

Um profeta quando está em visão, vê, ouve, sente, fala e não respira. Tudo isso está 

baseado em Daniel 10:15-17. Ellen White, serva de Deus, da Igreja Adventista 

do 7º Dia, foi usada por Deus, por volta de 1844. Quando Deus lhe deu 

visões ela ficava exatamente de acordo com esse contexto Bíblico. 

Ela realizou uma grande obra como escritora e conselheira da 

Igreja. Ela não substituiu a Bíblia. Ela diz: “A Bíblia é a nossa regra de 

fé e doutrina. Não há coisa alguma mais de molde a comunicar vigor à 

mente do que o estudo da Palavra de Deus.”  Obreiros Evangélicos, 249.

7

8

Pense Nisto
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Deus Revela o Seu Amor

16 O BATISMO

CURSO BÍBLICO

Nova Vida em Cristo

A cerimônia batismal é o testemunho público dado por aquele que 
aceita a Cristo como seu Salvador pessoal. Há uma grande festa no céu 
quando um p ecador se arrepende, mais do que por 99 justos que não 
necessitam de arrependimento. O batismo tem 3 significados: 1º.Morte para 
o pecado; 2º.Sepultamento dos pecados; 3º.Ressurreição para uma nova vida.

O batismo foi ordenado por Cristo: “Ide portanto, fazei discípulos de todas 
as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.”

Como vemos, o batismo é parte da comissão, ou encargo dado por Cristo aos 
discípulos antes da Sua volta para o Céu. 

Que simboliza o batismo? O apóstolo Paulo escreveu: “Ou porventura ignorais 
que todos os que fomos batizados em Cristo 
Jesus, fomos batizados na Sua morte? Fomos pois 
sepultados com Ele na morte pelo batismo. Para 
que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos 
pela glória do Pai, assim também andemos nós 
em novidade de vida.” Romanos 6:3,4.

O batismo é um rito sim-
bólico que comemora e 
lembra a morte, sepulta-

mento e ressurreição de Cristo. O batismo foi estabelecido 
por Cristo como condição para sermos reconhecidos como 
estando sob a direção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
Quando somos batizados, sepultamos a vida de pecados 
e ressuscitamos para uma nova vida com Jesus.
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Pesquise na Bíblia

O que o batismo representa? João 3:3-5.

Quantos batismos verdadeiros existem? Efésios 4:5.

Qual é um dos signif icados do batismo? Atos 22:16.

De quem nos revestimos quando somos batizados? Gálatas 3:27.

O que é preciso aceitar para ser batizado? Atos 2:41.

Que experiência é necessária antes do batismo? Atos 2:38.

O que é preciso para ser batizado? Atos:8:37,38.

O batismo é fundamental para a salvação? Marcos 16:16.

Desejo ser batizado(a) seguindo o exemplo de Nosso Senhor Jesus Cristo. 
Desta maneira quero me tornar um filho amado de Deus e quero fazer parte 
da família espiritual de Cristo aqui na Terra.                        [     ] Sim [     ] Não.

Minha Decisão

2

1

3

4

5

6

No nascimento dos nossos filhos vamos ao cartório registrá-los para 

serem reconhecidos como filhos e também para serem herdeiros, 

membros da nossa família. Cristo também quer colocá-lo 

como membro da família de Deus aqui na Terra. Para ser 

também herdeiro das Mansões Eternas. No batismo ocorre 

o mesmo que no cartório. Pelo batismo você é inscrito no livro 

da vida e destinado a ser salvo. Mateus 18:18; Apocalipse 20:15 

e Apocalipse 21:27. Seja também uma ovelha do Reino de Deus. 

7

8

Pense Nisto
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Deus Revela o Seu Amor

17 FIDELIDADE CRISTÃ

CURSO BÍBLICO

Administração Eficaz

Quando Deus cr iou a  Terra,  vest iu-a de grande beleza.  Encheu de 
coisas  úteis  ao homem e o pôs aqui  como seu representante.  Assim 
o homem foi  constituído mordomo do seu Cr iador.  Adão e Eva foram 
postos nesse nosso planeta como administradores dos bens de Deus.  
Isto é  verdade também quanto a  nós,  seus descendentes.  

Deus deu quatro tesouros para que o homem cuidasse e espera que cada um 
seja fiel ao administrar estas bênçãos divinas. 

Corpo

Que tesouro valioso ele é, as leis que governam o nosso organismo físico, 
Deus as escreveu sobre cada nervo, músculo ou fibra do corpo. Cada violação 
descuidada ou negligente dessas leis constitui pecado contra nosso Criador.

Tempo

 “Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra.” Êxodo 20:9. 
Para isso temos 24 horas diárias. Mas Deus reservou um 
dia para termos comunhão com Elepor meio da adoração.

Dons

Os talentos, as habilidades e os dons que Ele nos concede devem ser 
desenvolvidos para a honra e glória de Deus. 

Bens

Os bens materiais procedem de Deus e devem ser usados para 
a Sua glória. Deus estabeleceu o sistema de dízimos e ofertas 
para, por meio deles, mostrarmos nossa gratidão ao Criador. 
O dízimo é a décima parte do lucro das nossas rendas.
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Pesquise na Bíblia

A quem per tence todas as coisas? Salmo 24:1; Ageu 2:8.

Quem nos dá força para adquirir bens? Deuteronômio 8:17,18.

Por que devemos cuidar do nosso corpo? I Coríntios 6:19,20.

Como deve ser administrado o tempo? Êxodo 20:9,10.

A quem per tence o mundo? Salmo 24:1.

Onde devemos entregar o dízimo? Malaquias 3:8-10.

Em que é empregado o dízimo? I Coríntios 9:14.

O que deve motivar a nossa f idelidade? I João 4:19.

Reconheço que Deus é o dono de tudo e quero ser um mordomo fiel, obedecendo 
a Deus em tudo e devolvendo a parte que pertence a Ele: o sábado e o dízimo.  
Também quero dedicar-lhe meus dons e meu corpo.     [     ] Sim [     ] Não.

Minha Decisão

2

1

3

4

5

6

Deus quer restaurar no homem a imagem e o caráter que ele teve no Éden. 

Ele quer andar, viver e administrar a vida ao lado do ser humano; e 

quer ajudar o homem a entender que sem Ele não há esperança. 

O dízimo é uma expressão de dependência do Pai, quando 

devolvemos o dízimo reconhecemos que Ele é soberano em 

nossa vida. O amor de Cristo nos constrange a sermos fiéis em 

tudo. A fidelidade no fazer o que Jesus ordena é uma condição de 

prosperidade nesta vida terrena e é o passaporte para a Vida Eterna. 

7

8

Pense Nisto
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Deus Revela o Seu Amor

18 DECISÃO

CURSO BÍBLICO

Vida ou Morte?

No caminho da nossa existência, todos chegamos à encruzilhada com 
uma placa indicando os dois únicos caminhos a seguir: Vida ou Morte.
Escolher um deles é a mais séria decisão da vida. Há duas forças espirituais 
que influenciam a nossa decisão, uma de cima e outra de baixo. Nenhuma 
delas, porém, nos força a escolha. A última palavra sempre é nossa. 

As Escrituras nos dão um exemplo de sábia decisão, a do Filho Pródigo, o moço 
que abandonou o lar paterno e se entregou às práticas do pecado. Ao ver-se 

perdido, ao sentir sua miséria, aquele moço tomou a 
decisão de voltar para o pai. 

Outro exemplo é o de Pilatos que tinha nas mãos o 
poder de livrar ou condenar Cristo. Pilatos teve de 
fazer a sua própria decisão. Pilatos tomou a decisão 
errada, para não perder sua posição política, entregou 
Jesus à morte. Seu gesto de lavar as mãos como se não 
tivesse culpa, de nenhum modo o inocentou.

Somos livres para escolher a vida ou a morte, mas 
Cristo aponta na direção da vida e diz: “Escolhe a 
vida para que vivas.” Deus vem primeiro. Jesus 
disse: “Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu 
reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão 
acrescentadas.” Mateus 6:33. A Bíblia mostra que 
o tempo da graça acabará. Devemos ouvir o apelo 
divino. “Eis, agora, o tempo sobremodo oportuno, 
eis, agora, o dia da salvação.” II Coríntios 6:2.
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Pesquise na Bíblia

Qual é a condição para ser salvo? João 3:3-5.

Qual foi o exemplo deixado por Jesus? Marcos 1:9-11.

Que ordem recebeu Paulo depois de se arrepender? Atos 22:16.

Qual foi o chamado de Jesus a Levi? Lucas 5:27,28.

Qual o desejo de Jesus em relação a você? Apocalipse 3:20.

Quando é o tempo opor tuno para a salvação? II Coríntios 6:2.

Quem nos for talece em tudo para continuarmos f iéis? Filipenses 4:13.

Por meio de que seremos vitoriosos? Romanos 8:37.

Decido pelo caminho da vida, aceitando o convite de Jesus. Quero ser 
batizado e quero receber a vida eterna quando Jesus voltar, por isso 
eu me entrego totalmente ao Senhor Jesus Cristo.     [     ] Sim [     ] Não.

Minha Decisão

2

1

3

4

5

6

O Salvador Jesus Cristo bate à porta do teu coração agora mesmo, 

por essa mensagem e pelo Seu Espírito Santo. 

Agora chegou o momento da sua grande decisão, não deixe 

essa decisão para amanhã. 

Neste momento você pode dizer: Quero unir-me à igreja de 

Deus, quero ser batizado para o perdão dos meus pecados. 

7

8

Pense Nisto
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