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Lição 2

A B íblia
• Objetivo desta lição
Apresentar provas convincentes de que a Bíblia é a palavra de Deus,
e estimular o interesse de estudá-la e viver conforme sua mensagem.
• Introdução à lição
Quando alguém começa um estudo da Bíblia pode chegar a sentir-se
aturdido pela grandeza de tal tarefa. Entretanto, depois de um estudo
cuidadoso, as coisas começam a se ajustar criando uma experiência
bela, livre, enobrecedora, saudável e inspiradora. E é o que vai acontecer com você! A Bíblia sempre muda a pessoa. Você não pode estudar
a Bíblia e continuar sendo a mesma pessoa.
Pode-se estudar qualquer outro livro e receber a mensagem completa
do seu autor. Mas com a Bíblia, nunca terminaremos o nosso estudo.
Sempre há coisas novas a aprender. A razão é simplesmente que não
podemos nos igualar à mente de seu Autor, Deus. Nunca aprenderemos tudo o que diz respeito à Bíblia nesta vida. No entanto, qualquer
pessoa com uma mente normal pode entender a mensagem clara de
como ser salvo e de como viver uma vida cristã.
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O Espírito de Deus, que deu a mensagem que os homens de Deus
escreveram, nos dará também a sabedoria para compreendermos a
mensagem. “E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus,
que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada”
(Tiago 1:5).
“Toda a Escritura é divinamente inspirada, e proveitosa para ensinar, para redargüir, para corrigir, para instruir em justiça; para que o
homem de Deus seja perfeito, e perfeitamente instruído para toda a
boa obra” (2 Timóteo 3:16–17).
• Para ler e estudar
1. Deuteronômio 6:4–9

2. Salmo 119:1–18
	3. Gálatas 1:3–17
	4. 1 Tessalonicenses 2:13
	5. 2 Pedro 1:13–21
	6. 2 Pedro 3:15–17
7. 2 João vv. 7–11
• Plano da lição

A. Provas de que a Bíblia é a palavra de Deus
B. Conhecendo a Bíblia
C. Temas interessantes que aparecem na Bíblia
A. Provas de que a Bíblia é a palavra de Deus
1. Provas externas
As provas externas são aquelas que verificamos sem estudarmos
o conteúdo da Bíblia. A seguir iremos citar três delas.
a. Seu efeito sobre as pessoas
Cremos que os efeitos surpreendentes que a Bíblia produz
nas pessoas demonstram que é um livro extraordinário, sim, um
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livro inspirado por Deus. Nenhum outro livro é a palavra do Deus
Todo-poderoso. E nenhum outro livro produz efeitos tão grandes
nas pessoas que seguem sua mensagem. Que palavra usamos para
descrever a mudança que acontece na vida de um pecador quando
crê na mensagem da Bíblia? (1)
a conversão

Depois que o pecador se converte em santo, ele adapta sua
vida de acordo com a Bíblia por meio do poder de Deus. O efeito
transformador da Bíblia na vida do pecador traz consigo uma vida
totalmente santa e completa: “Com que purificará o jovem o seu
caminho?” (Leia Salmo 119:9.) (2)
“Observando-o conforme a tua palavra”

Talvez você mesmo tenha sentido o efeito da Bíblia em sua vida.
Se você já leu a Bíblia, pode ser que tenha sentido um grande peso
no seu coração. Deus quer mudar a sua vida, dando-lhe o perdão
dos pecados e uma paz que ultrapassa todo o entendimento. Se
você atender ao seu chamado e receber Jesus como seu Salvador,
Deus o transformará completamente.
Em qualquer parte da sociedade onde as pessoas respeitarem
os princípios da Bíblia, ali também vemos uma mudança. Mesmo
que muitas delas não se convertam em cristãos, mas na medida
em que levarem em conta os princípios bíblicos, nessa medida a
sociedade prosperará. Mas quando ignoram o que Deus decreta
em sua palavra, a sociedade decai e se destrói. De maneira que,
vemos que este livro divino provoca um efeito não só nos cristãos,
mas também muitas vezes nos próprios incrédulos.
b. Sua conservação
Muitos homens e organizações já tentaram destruir a Bíblia, mas
não conseguiram. Alguns a queimaram e decretaram morte aos que
criam nela; mas o Livro Sagrado tem conseguido se perpetuar até
nossos dias. Seria possível destruir a Bíblia completamente? (3)
não

Que versículo faz referência a isso? (4)
Mateus 24:35

Muitos homens cultos têm procurado fazer as pessoas crerem
que somente os ignorantes e supersticiosos crêem na Bíblia. Há
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um versículo que explica por que eles pensam assim. Sabe qual
é? (5)
1 Coríntios 2:14

Até nos dias de hoje, a Bíblia é o livro mais vendido no mundo.
É o livro dos livros!
A que povo Deus deu as escrituras do Antigo Testamento? (6)
aos israelitas (os judeus ou hebreus)

A Bíblia foi escrita por homens santos inspirados por Deus. Os
judeus (israelitas) conservaram bem o Antigo Testamento através
das gerações. Partes deles foram preservadas durante as mudanças
que se efetuaram na história de Israel: na peregrinação pelo deserto,
na Palestina e na Babilônia, durante o cativeiro.
Todos os judeus consideravam sagrado o Antigo Testamento.
Josefo, um historiador judeu, escreveu: “Ninguém se atreveu a
alterar nada. Todos os judeus o estimavam como os ensinos de
Deus e o guardavam e estavam dispostos a morrer por ele”.
Houve um período de 400 anos entre o tempo de Malaquias
e Cristo. Outras escrituras foram escritas durante este período.
Como se chamam? (7)
livros apócrifos

Há evidência de que não são nada mais do que história e poesia
humana não inspiradas por Deus. Estes livros contêm algumas
verdades, mas também contêm relatos controversos. Jesus citou
livremente o Antigo Testamento, e sem dúvida teve acesso a uma
cópia dos manuscritos. Jesus disse a seus discípulos: “E disse-lhes:
São estas as palavras que vos disse estando ainda convosco: Que
convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na
lei de Moisés, e nos profetas e nos Salmos” (Lucas 24:44). Nesta
passagem vemos que Jesus especificamente se referia às três divisões principais do Antigo Testamento.
Muitas vezes fazia citações delas, mas
não mencionou os livros apócrifos.
c. Os manuscritos reproduzidos
concordam entre si
Todos os manuscritos originais se
perderam, mas temos cópias reprodu
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zidas dos mesmos. Portanto, como podemos ter certeza de que as
reproduções estão conforme os escritos originais? Bem, na literatura, se quinze reproduções do original que concordem entre si
puderem ser obtidas, então o texto é considerado fiel. É verdade
que os manuscritos originais da Bíblia se perderam, mas não temos
somente quinze, mas milhares de reproduções de manuscritos da
Bíblia que existem atualmente.
Até o ano de 2003, a Bíblia havia sido traduzida para mais de
2.212 idiomas e dialetos. Por ser um livro tão maravilhoso, desejamos que se traduza para outros idiomas para que assim uma
maior quantidade de pessoas o possam ler e ser salvas.
Muitos idiomas têm várias traduções dos manuscritos gregos.
Estas traduções podem variar nas palavras usadas, mas basicamente
contém a mesma mensagem. Recomendamos a versão Almeida
Corrigida e Fiel (Sociedade Bíblica Trinitariana).
Existem na atualidade manuscritos originais da Bíblia? (8)
Não, não existem.

Como sabemos que as cópias dos manuscritos que existem hoje
são fiéis ao original? (9)
Se existirem quinze cópias que concordem entre si, elas são consideradas fiéis.

Quantas cópias dos manuscritos da Bíblia há que concordam
entre si? (10)
milhares

2. Provas internas
Estas são as provas que atestamos no conteúdo da Bíblia
A Bíblia é humana e também divina. Foi escrita por homens
e leva em seu estilo características destes homens. Assim como
Cristo era divino com um corpo humano, assim também a Bíblia
é divina com um corpo de linguagem humana. O que a carne é
para o espírito, assim são as palavras para os pensamentos. Os
pensamentos de Deus tiveram que formar palavras para que nós
humanos pudéssemos entendê-las.
A Bíblia é divina ou humana? (11)
é divina com linguagem humana
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a. Sua unidade.
A Bíblia contém uma linda unidade. Quantos livros há na
Bíblia? (12)
há 66

Quantos homens participaram da escrita dos mesmos? (13)
mais de 36

E estes homens santos de Deus escreveram durante o extenso
período de quase 1.600 anos. Podemos registrar tudo assim:
66 livros
36 escritores
16 séculos
Note bem. Sessenta e seis livros escritos por mais de 36 escritores de países diferentes, com estilos de vida distintos, em
épocas distintas da história, em línguas diferentes; tudo isso e
ainda assim concordam. Os escritores foram desde reis (Davi, por
exemplo) a prisioneiros em cadeias (Paulo, por exemplo). Escreveu Salomão, rodeado da riqueza e do luxo de seu palácio. Mais
de mil anos depois escreveu o apóstolo João, exilado na solitária
ilha de Patmos. Qual homem culto escreveu grande parte do Novo
Testamento? (14)
Paulo

Um homem “sem letras” que escreveu foi __________. (Leia
Atos 4:13.) (15)
Pedro (ou João)

Tantos livros! Tantos escritores! E não se contradizem! Será
possível? Temos que concluir que houve uma mente mestra que
os inspirou. Quem foi? (16)
Deus

Os diversos escritores do Antigo Testamento referiam-se ao
Cristo que tiraria o pecado do mundo. Em Gênesis 3:15 Moisés
escreveu que a semente da mulher feriria a cabeça do diabo. Jó
escreveu: “Porque eu sei que o meu Redentor vive” (Jó 19:25).
Isaías escreveu do Filho que nasceria e se chamaria Príncipe da
Paz (Isaías 9:6). Também escreveu que uma virgem conceberia e
daria à luz um filho que se chamaria Emanuel (Isaías 7:14). De
quem escreveram? (17)
de Cristo
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Da mesma maneira que os escritores do Antigo Testamento se
referem a Cristo, assim também os do Novo Testamento contam
sobre Cristo. Eles escrevem acerca de sua vida, sua morte, sua
ressurreição e seus ensinamentos. E tudo harmoniza em perfeita
beleza! Como pode um livro, escrito através de quase 1.600 anos,
mostrar tanta unidade em seu conteúdo? (18)
porque tem um só Autor (Deus), apesar de os escritores terem sido muitos

b. Profecias cumpridas.
Tudo isto nos faz pensar noutra prova da inspiração da Bíblia:
as muitas profecias que se cumpriram muitos anos depois que
foram feitas. Diz-se que os profetas do Antigo Testamento predisseram mais de 300 pormenores da vida de Jesus Cristo. E todos
se cumpriram! Como exemplo disso, procure Isaías 7:14. O que
ele profetizou sobre o filho que nasceria? (19)
que nasceria de uma virgem e se chamaria Emanuel

Segundo Mateus 1:23, isso se cumpriu? (20)
sim

Que homem, de si mesmo, se atreveria a fazer tal previsão? E
lembre-se que Isaías escreveu seu livro aproximadamente 700 anos
antes de Jesus vir ao mundo. Veremos mais exemplos de profecias
cumpridas na última parte desta lição. Será que isso não é prova
suficiente de que Deus inspirou todos os escritores da Bíblia?
c. Ela é confiável
A Bíblia é digna de confiança por que nela não há erro nenhum.
Não tem que mudar sua mensagem a cada nova geração. Sempre
é correta. Em contrapartida, muitos textos escolares nas escolas
precisam de uma atualização, porque aquilo que foi escrito há anos
pode ser comprovado como incorreto na atualidade. Há uma boa
razão que explica por que um livro nunca teve que mudar. Qual
será? (21)
por conter a verdade, a qual nunca muda

d. Fatos científicos
Nesta parte vamos ver alguns exemplos de dados científicos
que se acham na Bíblia.
Quantas estrelas existem? (22)
ninguém sabe
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Os homens muitas vezes no decorrer da história têm procurado
contar as estrelas. Alguns deram um número total de menos de 1.000
e pensavam que tinham razão. A Bíblia declarou há séculos que eram
incontáveis (Jeremias 33:22). E hoje em dia com telescópios modernos, os cientistas dizem que quanto mais potentes são os telescópios,
muito mais estrelas podem ver. Há bilhões em nossa galáxia, e se
crê que há literalmente milhões de outras galáxias semelhantes.
Os homens por muitos anos analisaram com espanto a declaração
contida em Jó 26:7 e, sem dúvida, com certa desconfiança. “Suspende
a terra sobre o nada”. Mas agora os cientistas admitem que não conseguem explicar o que é a gravidade. Gravidade é a palavra dada à força
que mantém unido todo o sistema solar, mas eles não sabem o que é
a gravidade. Jó tinha razão! A terra está suspensa sobre o nada.
Os homens, durante séculos, pensavam que a terra devia ser
plana. No ano de 1492 Cristóvão Colombo com dificuldade convenceu o povo que a terra era redonda. O povo pensava que ele
cairia no vazio em algum lugar “no fim do mundo”. Se lessem a
Bíblia, saberiam que a terra é redonda (Isaías 40:22).
Há outra frase em Salmo 19:6 que muitas vezes foi ridicularizada: “A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu
curso até à outra extremidade”. Na primeira metade do século 20,
ensinava-se que o sol estava fixo e que todos os planetas giravam
em redor dele. No entanto, atualmente os astrônomos crêem que
o sol com todo o sistema solar se move num circuito grande a
1.152.000 quilômetros por hora. O Espírito Santo também é sábio
em todo o conhecimento científico e pôde revelá-lo ao salmista
Davi! Deus não é ignorante como os homens.
Os cientistas conseguem explicar a gravidade? (23)
Não, não podem.

Podemos saber por meio da Bíblia que a terra é redonda? (24)
Sim, podemos. (Leia Isaías 40:22.)

Veja se você consegue aprender de cor o seguinte.
A Bíblia é um volume divinamente inspirado. Nela Deus revelou
aos homens as verdades que provêem seu pleno bem-estar agora
e no porvir; verdades estas que não poderiam ter sido reveladas
de outra maneira, e as quais não poderiam ser descobertas por seu
próprio raciocínio ou investigação.
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B. Conhecendo a Bíblia
1. Uma visão geral
A Bíblia está dividida em duas partes, o Antigo Testamento
e o Novo Testamento. Notem algumas coisas acercas das duas
partes.
a. O Antigo Testamento
 O Antigo Testamento contém 39 livros. Estes livros estão divididos em quatro partes principais.
 Os cinco livros da lei: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números,
Deuteronômio;
 Doze livros de história: Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias,
Ester;
 Cinco livros de poesia: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes,
Cantares de Salomão;
 Dezessete livros de profecia: Isaías, Jeremias, Lamentações,
Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miquéias,
Naum, Habacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias.
O Antigo Testamento relata a história da criação (Gênesis 1–2), a
transgressão do homem com o pecado (Gênesis 3), o dilúvio (Gênesis
6–8). O resto do Antigo Testamento se relaciona com os filhos de Israel, o povo de Deus: o seu início (Gênesis 12), como foram maltratados
no Egito (Êxodo 6–12) e como foram levados à terra de Canaã. Ele
inclui a história de Israel e as profecias da vinda do Messias, assim
como muita leitura inspiradora nos livros poéticos.
b. O Novo Testamento
O Novo Testamento contém 27 livros, alguns grandes, outros
pequenos. Estes livros estão divididos em cinco partes importantes:
 Quatro livros (bibliográficos) que relatam a vida de Jesus: Mateus, Marcos, Lucas, João;
 Um livro de história (da igreja): Atos;
13
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 Catorze livros chamados epístolas paulinas porque foram escritos
por Paulo: Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios,
Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses,
1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemom, Hebreus;
 Sete livros chamados epístolas gerais: Tiago; 1 Pedro, 2 Pedro,
1 João, 2 João, 3 João, Judas;
 Um livro de profecia: Apocalipse
O Novo Testamento começa com o nascimento de Cristo
(Mateus 1–2). Em seguida relata sua vida, seus ensinos, morte,
ressurreição e ascensão. O livro dos Atos é a história do início
da igreja. Logo as epístolas paulinas e gerais chegaram a ser as
aplicações práticas dos ensinos de Cristo, assim como as demais
revelações que foram dadas aos apóstolos. O livro de Apocalipse
é um livro de visões que teve. Este livro trata de acontecimentos
da história da igreja desde o tempo de Cristo até o fim.
Quais são as quatro divisões do Antigo Testamento? (25).
lei, história, poesia, profecia

Quais são as cinco divisões do Novo Testamento? (26)
biografia, história, epístolas paulinas, epístolas gerais, profecia

Exercício: Que alguém lhe dê algumas referências bíblicas, e
veja se consegue achá-las rapidamente.
2. Os dois testamentos
O Antigo Testamento foi escrito como uma lei, história e inspiração para os judeus e é para o nosso exemplo e inspiração. Jesus
Cristo veio cumprir a lei antiga e estabelecer a lei nova. Visto que
Cristo morreu e ressuscitou, nós agora vivemos sob o Novo Testamento. Portanto, devemos basear nossa fé e prática nos ensinamentos do Antigo Testamento ou nos do Novo Testamento? (27)
nos do Novo Testamento

Nunca é correto basear a prática da igreja somente no Antigo
Testamento. Por quê? (28)
porque Cristo cumpriu a lei antiga e estabeleceu a nova
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3. Escrituras diversas
Estude estas referências até estar bem familiarizado com elas.
1. O nascimento de Cristo (Mateus 1:18–2:23; Lucas 2)
2. O Sermão do Monte (Mateus 5–7)
	3. A tentação de Jesus (Mateus 4:1–11)
	4. Jesus ensina o novo nascimento (João 11–16)
	5. Paulo ensina o novo nascimento (Romanos 6:7–8)
	6. O sofrimento e a morte de Cristo (Mateus 26:14–27:15)
7. A ressurreição de Jesus (Mateus 28:1–15)
8. A ascensão de Jesus (Atos 1:1–12)
9. O início da igreja cristã (Atos 2:1–47)

C. Temas interessantes que aparecem na Bíblia
1. Suas promessas
Procure as seguintes referências. Em seguida escreva com
suas próprias palavras nas linhas à esquerda a condição (a parte
que temos que fazer) para o cumprimento da promessa. Depois
escreva a promessa nas linhas da direita. Aqui lhe mostramos o
primeiro exemplo:
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Promessas para o pecador
Condição
Isaías 1:18

Vir e argüir

Promessa
para ter os pecados brancos como
a neve; como a lã.

Mateus 11:28–30
João 1:12
João 3:16
Romanos 8:13
Apocalipse 3:20

Promessas para o cristão
Mateus 6:33
Mateus 7:7
João 7:36–39
Romanos 8:17
João 5:29
2 Pedro 1:8
1 João 1:9
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2. Sua simplicidade
Na realidade há muitas coisas na Bíblia que são fáceis de entender. Notemos algumas. Leia estas referências:
1. Romanos 5:6 — “Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios”.
2. Romanos 3:23 — “Porque todos pecaram e destituídos estão da
glória de Deus”.
	3. João 3:16 — “Porque Deus amou o mundo de tal maneira que
deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não
pereça, mas tenha a vida eterna”.
	4. João 1:12 — “Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o
poder de serem feitos filhos de Deus”.
	5. João 3:3 — “Jesus respondeu, e disse-lhe: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver
o reino de Deus”.
	6. 1 João 2:3 — “E nisto sabemos que o conhecemos: se guardarmos os seus mandamentos”.
7. 1 Tessalonicenses 5:17 — “Orai sem cessar”. 1 Pedro 4:7 —
“sede sóbrios e vigiai em oração”.
8. 1 Coríntios 11:6 — “Mas, se para a mulher é coisa indecente
tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu”.
9. Mateus 5:44 — “Eu, porém, vos digo: Amai a vossos inimigos,
bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam,
e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem”.
Para ser salvo e agradar a Deus, é necessário obedecer-lhe. Por
esse motivo Deus nos deu a Bíblia, o livro que nos diz as coisas
que Deus exige de nós. Mas algumas pessoas dizem que a Bíblia
é muito difícil de entender.
O que é mais fácil de entender, um mandamento que nos agrada
ou um de que não gostamos? (29)
um que nos agrada

17

Lição 2—A Bíblia
Quando, por exemplo, queremos fazer nossa própria vontade,
não seria por isso que não conseguimos entender os mandamentos
da Bíblia que contradizem nossos desejos? (30)
bem pode ser

Cristo faz algo para as pessoas que têm maus desejos. Quando
elas o recebem como Salvador e Senhor, ele lhes tira os maus
desejos e lhes dá o desejo de agradá-lo. Dizemos, pois, que elas
se convertem. Você acha que para tais pessoas será mais fácil
entender a Bíblia? (31)
claro que sim

É possível, portanto, que os que afirmam não conseguir entender
a Bíblia não são convertidos? (32)
é possível

Qualquer pessoa que verdadeiramente se converteu a Deus e deseja fazer qualquer coisa que Deus lhe disser, conseguirá entender
o que Deus quer que faça. Você pode entender facilmente algumas
partes da Bíblia porque estão escritas de forma simples como que
para uma criança. Outras partes são mais difíceis, mas você pode
ter certeza de que se obedecer fielmente a tudo o que entender,
Deus lhe ajudará a entender mais e mais o que é mais difícil.
3. Sua profundidade
As grandes verdades da Bíblia são inescrutáveis. Isto quer dizer
que nunca compreenderemos tudo. Há algumas coisas que até os
mais sábios não conseguem compreender. Por exemplo:
a. A trindade
A Bíblia ensina claramente que Deus é um só; todavia, fala do
Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós não podemos compreender
completamente esta grande verdade de Deus.
b. A eternidade
A eternidade havia antes do princípio e haverá depois do fim.
Nós existiremos para sempre, na eternidade futura. Mas Deus existe
desde a eternidade até a eternidade. Nós estamos acostumados a
pensar em segundos, minutos, horas, dias, meses e anos. Pense:
A eternidade é sem fim. Para sempre!
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c. O nascimento virginal
Jesus nasceu de uma virgem, concebido do Espírito Santo
(Mateus 1:18–25). Nós nunca chegaremos a compreender esta
concepção miraculosa, porque foi um milagre de Deus.
d. Nossa herança com Cristo (Romanos 8:17)
Não podemos compreender tudo o que significa ser co-herdeiro
com Cristo. Cristo é perfeito. Ele merece o melhor que Deus tem.
Mas nós somos pecadores e não merecemos nada de Deus. Apesar de tudo, Deus nos fez co-herdeiros com Cristo. Que grande
privilégio!
4. Suas profecias cumpridas
Profetizar é predizer um evento ou acontecimento. Muitos eventos no Novo Testamento foram preditos pelos escritores do Antigo
Testamento. Consideremos algumas destas profecias relacionadas
a Jesus. Procure as referências e leia o versículo inteiro.

Profecia

Cumprimento

Lugar de nascimento
Miquéias 5:2 — “E tu, Belém (…) de ti
me sairá o que governará em Israel”.

Mateus 2:1 — “E, tendo nascido Jesus
em Belém…”

Nascimento virginal
Isaías 7:14 — “Eis que a virgem
conceberá, e dará à luz um filho, e
chamará o seu nome Emanuel”.

Lucas 1:26–27 — “ E, no sexto mês,
foi o anjo Gabriel enviado por Deus
(…) a uma virgem” para lhe dizer que
daria à luz um filho.

A chamada para sair do Egito
Oséias 11:1 — “Quando Israel era
menino, eu o amei; e do Egito chamei
a meu filho”.

Mateus 2:14–15 — “ E, levantandose ele, tomou o menino e sua mãe, de
noite, e foi para o Egito. E esteve lá,
até à morte de Herodes”.

Seria rejeitado pelos seus
Isaías 53:3 — “Era desprezado, e o
mais rejeitado entre os homens (…)
como um de quem os homens escondiam o rosto (…) e não fizemos dele
caso algum”.

João 1:11 — “Veio para o que era seu,
e os seus não o receberam”.
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Um amigo o trairia
Salmo 41:9 — “Até o meu próprio
amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou
contra mim o seu calcanhar”.

Marcos 14:10 — “E Judas Iscariotes,
um dos doze, foi ter com os principais
dos sacerdotes para lho entregar”.

Seria odiado sem causa
Salmo 69:4 — “Aqueles que me
odeiam sem causa são mais do que os
cabelos da minha cabeça”.

João 15:23–25 — Jesus disse: “Odiaram-me sem causa”. Em João 19:6,
Pilatos disse: “eu nenhum crime acho
nele”.

Sua sepultura com os ricos
Isaías 53:9 — “E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua
morte; ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca”.

Mateus 27:57–60 — “Um homem
rico de Arimatéia, por nome José, (…)
tomando o corpo, envolveu-o num fino
e limpo lençol, e o pôs no seu sepulcro
novo, que havia aberto em rocha”.

Sua ressurreição dentre os mortos
Salmo 16:10 — “Pois não deixarás a
minha alma no inferno, nem permitirás
que o teu Santo veja corrupção”.

Mateus 28:8–9 — “E, indo elas a dar
as novas aos seus discípulos, eis que
Jesus lhes sai ao encontro, dizendo:
Eu vos saúdo”.

Essas são apenas algumas das muitas profecias da Bíblia, mas demonstram que a Bíblia é a verdade. Os homens, muitos séculos antes
de Jesus, escreveram todas as coisas que estão na lista da esquerda.
Por outro lado, vemos que as coisas que estão na lista da direita se
cumpriram. Não é mesmo maravilhoso?
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Revisão
• Sobre a seção “Para ler e estudar”
1. Cada pessoa pode interpretar a Bíblia como bem lhe parecer.
Verdadeiro ou falso? (2 Pedro 1:13–21)
2. O que devemos fazer para ter o Pai e o Filho? (2 João vv. 7–11)
• Sobre a lição
	3. Porque não podemos aprender tudo a respeito da Bíblia nesta vida?
	4. Para podermos entender a Bíblia, quem tem que nos ajudar?
	5. Para que é útil a escritura?
	6. Faça uma lista de três provas externas que demonstram a inspiração divina da Bíblia.
a.
b.
c.
7. O que são os livros apócrifos?
8. A quais três divisões do Antigo Testamento se referiu Jesus em
Lucas 24:44?
a.
b.
c.
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9. Como podemos ter certeza de que as cópias dos manuscritos são
fiéis ao original?
10. Dê quatro provas internas de que a Bíblia é a palavra de Deus.
a.
b.
c.
d.
11. Em que sentido a Bíblia é humana?
12. Dê dois exemplos de fatos científicos que se acham na Bíblia.
a.
b.
13. A Bíblia diz que a terra é plana. Verdadeiro ou falso?
14. O Espírito Santo conhece bem a ciência. Verdadeiro ou falso?
15. Como pode o jovem purificar o seu caminho?
16. Quantos livros há na Bíblia? ____ No Antigo Testamento? ____
No Novo Testamento? ____
17. Quais são as quatro partes principais em que está dividido o Antigo
Testamento?
a.
b.
c.
d.
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18. Faça uma lista das cinco divisões principais do Novo
Testamento.
a.
b.
c.
d.
e.
19. Por que não devemos buscar somente no Antigo Testamento a
base para uma prática do Novo Testamento?
20. O que é a profecia?
21. Dê um exemplo de uma profecia cumprida.
22. Que condição uma pessoa tem que cumprir para que possa compreender a vontade de Deus?

Pare
Teste

Repasse a lição 2 antes de fazer o teste 2 que se encontra
no meio deste livro.
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Lição 3

A

queda do

homem

• Objetivo desta lição
Demonstrar: (1) que Deus criou o homem santo; (2) que o homem
caiu no pecado, afundando, assim, no pecado todo o gênero humano.
• Introdução à lição
Na lição dois, vimos que a Bíblia é a palavra de Deus. Deus a inspirou. Portanto, é de confiança; podemos crer em tudo o que diz. Deus
não pode mentir! Vamos dar-lhe graças por ter preservado a Bíblia
através dos séculos, de maneira que chegou até nós cópias fiéis dela.
Nesta lição veremos o que a Bíblia diz sobre algumas coisas muito
importantes, coisas que não poderíamos saber se a Bíblia não nos tivesse
dito. De onde vem o homem? Por que tem que sofrer tantas tristezas e
enfermidades, até a morte? Por que há tanta maldade no mundo? Podemos saber as respostas a estas perguntas porque Deus no-las revelou.
Queremos animá-lo a continuar com o estudo da lição e você o verá.
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• Para ler e estudar
1. Deus descreve os pecados dos homens (Romanos 1:18–32)
2. As obras da carne (Gálatas 5:19–21)
	3. O juízo de Deus sobre um mundo pecaminoso (Gênesis 6–8)
	4. A maldade dos últimos dias (2 Timóteo 3:1–9)
	5. O exemplo dos dias de Noé (Mateus 24:37–51)
	6. O juízo final por causa do pecado (2 Pedro 3:1–12)
7. A oração de Davi depois de haver pecado (Salmo 51)
• Plano da lição

A. A criação do homem
B. A história da transgressão do homem
C. Etapas da queda do homem
D. A condição do homem caído
A. A criação do homem
A teoria que muita gente crê sobre o começo do homem é
algo assim: Toda manifestação de vida começou pelo acaso.
Primeiramente as plantas e depois os animais se desenvolveram
pelo processo da evolução até que finalmente evoluiu-se um ser
humano muito primitivo. Este ser, depois de milhões de anos, se
desenvolveu e tornou-se o que agora vemos: o homem moderno.
Há, logicamente, muitas perguntas que uma pessoa faria imediatamente. De onde veio a primeira manifestação de vida? Por
que não existe na atualidade um homem intermediário, que seja
metade macaco, metade homem? Por que hoje não há nenhuma
evidência de alguma evolução acontecendo em algum lugar do
planeta?
Nós rejeitamos a teoria da evolução. Há muitíssimas provas que
demonstram que é incorreta. Na realidade o que está acontecendo
é o oposto da evolução! A terra está se deteriorando. O sol está
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perdendo energia; e conforme a lógica humana, este se extinguirá
algum dia. Segundo as evidências, os homens de hoje são menores
do que muitos homens históricos e estão vivendo uma vida mais
curta. O homem moderno acumulou conhecimento científico; mas,
será que tudo isso fez dele um ser melhor? (1)
não

O homem de hoje está mais corrupto e malvado do que nunca. Moralmente, ao invés de avançar, ele retrocedeu de maneira
drástica!
A Bíblia nos conta sobre a origem do homem na terra. Deus
criou o homem, inteligente, puro, santo, digno de confiança, uma
alma vivente feita à semelhança de Deus.
Onde encontramos a história da criação? (2)
em Gênesis 1 e 2

Nós cremos neste relato da Bíblia e desejamos que todos os
nossos alunos também sejam convencidos por ele. Se você crê em
Deus, então é fácil crer em sua palavra.
Leia várias vezes os seguintes versículos e depois responda às
perguntas. Tome tempo para pensar em cada versículo. Será uma
bênção para a sua alma pensar em como Deus fez o homem e a
mulher e lhes deu a incumbência de cuidar da sua criação.
E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a
nossa semelhança; e domine sobre os peixes do mar, e sobre as
aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo
o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua
imagem: à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou
(Gênesis 1:26–27).

Que palavras demonstram que a divindade é mais do que uma
só pessoa? (3)
Deus disse: “Façamos” e “nossa”

Sobrou algo na terra em que o homem não devesse dominar? (4)
não, nada

À imagem de quem Adão foi criado? (5)
de Deus
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E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em
suas narinas o fôlego da vida; e o homem foi feito alma vivente. E
plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental; e pós
ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da
terra toda a árvore agradável à vista, e boa para comida; e a árvore
da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e
do mal (Gênesis 2:7–9).

O que quer dizer formar? (6)
dar forma ou criar

Como o homem recebeu vida? (7)
pelo sopro de Deus

Onde ficava o jardim? (8)
no Éden
E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore
do jardim comerás livremente, Mas da árvore do conhecimento
do bem e do mal, dela não comerás; porque no dia em que dela
comeres, certamente morrerás (Gênesis 2:16–17).

De qual árvore não podiam comer? (9)
da árvore do conhecimento do bem e do mal

Podiam comer de todas as outras? (10)
sim, podiam
E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden
para o lavrar e o guardar (Gênesis 2:15).

Qual era o trabalho do homem? (11)
lavrar e guardar o jardim
E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só; farlhe-ei uma ajudadora idônea para ele (Gênesis 2:18).

O que quer dizer ajudadora idônea para ele? (12)
uma ajudadora apropriada e que lhe fosse conveniente
Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e
este adormeceu; e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne
em seu lugar; E da costela que o Senhor Deus tomou do homem,
formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora
osso dos meus ossos, e carne da minha carne; esta será chamada
mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto deixará o
homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão
ambos uma carne (Gênesis 2:21–24).

A primeira grande cirurgia divina! E qual foi o seu propósito?
(13)
dar uma esposa para Adão
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Perto de que órgão vital se encontra a costela? (14)
do coração

O que isso demonstra? (15)
que o homem deve amar a sua esposa

O texto diz que deixará o homem o seu pai e a sua mãe. Por
quê? (16)
para se unir à sua mulher e formar seu próprio lar

B. A história da transgressão do homem
Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo
que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que
Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a
mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos,
Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus:
Não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Então
a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Porque
Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos
olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher
que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos,
e árvore desejável para dar entendimento; tomou do seu fruto, e
comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela (Gênesis
3:1–6).

Quem era a serpente? (17)
Satanás

Por que Satanás fez uma pergunta a Eva? (19)
para que ela duvidasse e desconfiasse de Deus

Qual é a primeira mentira registrada na Bíblia? (20)
“Não morrereis”

Satanás disse: “Se abrirão os vossos olhos”. Isso foi verdade?
(20)
sim
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Faça uma lista, conforme sua observação, dos passos que levaram o homem à transgressão.
1.
2.
	3.

(21)

1. duvidar de Deus; 2. desejar o mal; 3. fazer o mal

Como o pecado de Eva afetou Adão? (22)
fez com que ele pecasse também
Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que
estavam nus; e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais.
E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela
viração do dia; e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do
Senhor Deus, entre as árvores do jardim (Gênesis 3:7–8).

O que aconteceu aos olhos deles? (23)
foram abertos

O que fizeram tentando se cobrirem? (24)
fizeram aventais

Como você sabe que Deus não gostou dos aventais? (25)
Deus fez para eles túnicas de peles

Por que Deus não aprovou os aventais? (26)
porque não os cobriam direito

Por que Adão e Eva se esconderam de Deus? (27)
porque sentiram sua culpa

Por que Deus os expulsou do jardim? (Leia Gênesis 3:22–24.)
(28)
para que não comessem da árvore da vida e vivesse para sempre em seu pecado

Satanás, o diabo, entrou no formoso Jardim do Éden na forma
de uma serpente e tentou Eva primeiro e depois Adão. Os dois
caíram, ou seja, pecaram. Logo que desobedeceram a Deus,
morreram espiritualmente. Ou seja, já não podiam desfrutar da
companhia de Deus. Ficaram separados de Deus. Finalmente,
morreram fisicamente também.
O pecado deles trouxe a todos os seus descendentes tanto uma
natureza pecaminosa como a morte espiritual e corporal. Também
trouxe maldição sobre toda a terra. Acaso isso parece com a teoria
da evolução? (29)
não, é o oposto dessa teoria
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C. Etapas da queda do homem
Notemos agora as etapas da queda do homem. Pegue sua Bíblia;
volte a Gênesis 3.
1. O tentador entra (vv. 1–5)
Procure estas frases na Bíblia: “É assim que Deus disse? (…)
Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que (…) sereis como
Deus”. Satanás usou estas palavras para enganar Eva. Tais palavras
lhe chamaram a atenção e se tornaram tentadoras. De quem Eva
duvidou? (30)
de Deus

2. A indiferença (v. 2)
O primeiro erro de Eva foi prestar atenção ao diabo. Ela permitiu que o palavreado bonito do diabo lhe chamasse a atenção.
Ela deixou que sua mente deixasse de pensar em Deus e no que
havia feito por eles. Ela resistiu à tentação? (31)
não, deixou que o diabo continuasse tentando-a

3. A incredulidade (v. 6)
Eva começou a duvidar da palavra de Deus e depois viu o fruto e
cedeu. O que faltou a Eva que fez com que cresse na mentira? (32)
faltou-lhe fé nas palavras do Senhor: “Certamente morrerás”.

4. A ambição
Assim que deixou de crer em Deus, Eva quis ser como Deus.
Com os olhos fechados para a realidade, ela se deixou levar pelo
egoísmo.
E viu Eva que aquela árvore era boa para se comer, e agradável
aos olhos e que a tornaria mais sábia. Então ela quis tudo aquilo.
Podemos dizer que ela foi cobiçosa? (33)
sim

5. A desobediência (v. 6)
Envolvida na incredulidade e no egoísmo, Eva estendeu sua
mão para pegar o fruto, desobedecendo ao mandamento de Deus.
Depois deu-o a seu marido, o qual comeu assim como ela. Qual
foi o pecado deles? (34)
desobediência a Deus
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6. A morte
Cumpriu-se a advertência de Deus: “Porque no dia em que dela
comeres, certamente morrerás”. A Bíblia diz: “O pecado, sendo
consumado, gera a morte” (Tiago 1:15). Agora Adão e Eva estavam
mortos espiritualmente. Agora ambos tinham corpos mortais. A
morte do corpo aconteceu depois; Adão morreu na idade de 930
anos (Gênesis 5:5). Será que Deus irá castigar nossa desobediência
à sua palavra tão severamente como castigou Adão e Eva? (35)
sim (Leia Hebreus 2:1–5.)

Nesta primeira transgressão, temos uma amostra do que sucede
a cada pessoa quando é tentada e cai no pecado. É tentada nas três
áreas em que Adão e Eva foram tentados: “A concupiscência da
carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida” (1 João
2:16). Note as frases: bom para se comer (os desejos da carne);
agradável aos olhos (os desejos dos olhos); árvore desejável para
dar entendimento (a soberba da vida). Veja se você pode ver estas
três áreas de tentação em Mateus 4:1–11 na tentação de Jesus. Veja
se você consegue lembrar de uma tentação que teve, talvez hoje
ou ontem. A qual das áreas pertence?
O diabo vem a nós da mesma maneira que se aproximou de Adão e
Eva, e também de Cristo. Primeiramente ele procura fazer-nos duvidar
da palavra de Deus, em seguida faz que desejemos o mal, e finalmente
que façamos o mal. Como Jesus respondeu ao diabo? (36)
em cada tentação lhe citou uma escritura

Por isso é indispensável que cheguemos a conhecer bem nossa Bíblia para podermos citar as escrituras ao diabo quando este
chegar para nos tentar!
Nós não podemos enfrentar com o diabo com as nossas próprias
forças. Ele já tem mais de 6.000 anos de experiência. Compare
6.000 anos com a sua idade. Efetue a divisão (sua idade/6.000).
Você tem unicamente uma fração da experiência do diabo. Ele
já tem muita prática em enganar o povo. Você e eu sozinhos não
podemos lutar contra ele. Precisamos de ajuda. Quem pode nos
ajudar? (37)
Deus

Jesus é quem pode perdoar nossos pecados; então por meio do Espírito Santo podemos viver livres do pecado. Há vitória para você!
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Passos para Deus: Teste 2

Número de identificação ______________________
Favor incluir este número em toda correspondência
com o nosso escritório.

Instruções
Por favor, não responda este teste enquanto não tiver
estudado a lição 2.
• Depois de estudar a lição 2, complete o teste.
• Depois de completar todos os testes deste livro, destaqueos do livro, ponha-os num envelope e envie-os para:
Publicadora Lâmpada e Luz
26 Road 5577
Farmington NM 87401, EUA
… ou envie-nos os testes via e-mail, utilizando nosso endereço eletrônico: lamplight@emypeople.net Se optar por
utilizar o e-mail, faça-o de uma das seguintes formas:
(1) Escaneie seus testes e os envie como arquivos anexos.
(2) Escreva as perguntas com as respostas (e inclua
a letra que corresponde à resposta correta) em uma
mensagem comum, depois as envie para nós.

___________________________________________________
Seu nome

___________________________________________________
Seu endereço

___________________________________________________
___________________________________________________

Passos para Deus: Teste 2
Lição 2
Nome :
Sublinhe a melhor resposta.
1. “A conversão” é a mudança que acontece na vida do pecador quando:
a. o sacerdote o batiza.
b. torna-se membro de uma igreja.
c. se arrepende e crê na mensagem da Bíblia.
d. procura se reformar um pouco.
2. A Bíblia foi escrita por:
a. homens santos inspirados por Deus.
b. Josefo, um historiador judeu.
c. Jesus quando vivia aqui na terra.
d. a primeira igreja em Jerusalém.
3. Quantos anos houve entre Malaquias e Cristo?
a. 400
b. 40
c. 4.000
d. 555
4. Os livros apócrifos são:
a. a palavra de Deus.
b. nada mais que história e poesia humana.
c. parte do Antigo Testamento.
d. parte do Novo Testamento.
5. Quantos livros há na Bíblia?
a. 39
b. 27
c. 66
d. 75
6. A Bíblia foi escrita num período de:
a. 1.600 anos.
b. 16 anos.
c. 6.100 anos.
d. 160 anos.
7. A Bíblia:
a. contém a verdade embora nem tudo nela seja correto.
b. é a verdade, a qual nunca muda.
c. não é digna de confiança nos assuntos científicos.
d. não se aplica à idade contemporânea porque é muito antiga.

8. A Bíblia declarou há séculos que a terra:
a. está suspensa sobre o nada.
b. não é redonda, mas sim plana.
c. é maior do que qualquer estrela.
d. tem pouca gravidade.
9. A Bíblia está dividida em:
a. duas partes.
b. três partes.
c. quatro partes.
d. cinco partes.
10. O Antigo Testamento inclui a história:
a. do nascimento de Cristo.
b. do início da igreja.
c. da visão de João.
d. da criação.
11. O Novo Testamento inclui a história:
a. dos filhos de Israel.
b. da criação.
c. da vida de Cristo.
d. dos reis de Canaã.
12. Não devemos usar o Antigo Testamento como base para a prática da igreja:
a. porque já se sabe que o Antigo Testamento não é de Deus.
b. porque Cristo cumpriu o Antigo Testamento e estabeleceu o novo.
c. porque o Antigo Testamento é exigente demais.
d. porque já não é necessário que vivamos uma vida tão santa como antes.
13. Muitos não compreendem a Bíblia:
a. porque não querem estudar num seminário.
b. porque não querem obedecer ao que já entendem.
c. porque a Bíblia é difícil demais de entender.
d. porque Deus só se manifesta aos pastores.
14. As grandes verdades da Bíblia são inescrutáveis. Isto quer dizer:
a. que estas verdades não são tão importantes.
b. que Deus não quer que procuremos entender estas verdades.
c. que há algumas verdades que só os mais sábios podem entender.
d. que não podemos compreendê-las por completo.
15. Faça uma lista das cinco divisões principais do Novo Testamento.

16. Dê um exemplo de uma profecia do Antigo Testamento que se cumpriu no
Novo Testamento.

Passos para Deus: Teste 3

Número de identificação ______________________
Favor incluir este número em toda correspondência
com o nosso escritório.

Instruções
Por favor, não responda este teste enquanto não tiver
estudado a lição 3.
• Depois de estudar a lição 3, complete o teste.
• Depois de completar todos os testes deste livro, destaqueos do livro, ponha-os num envelope e envie-os para:
Publicadora Lâmpada e Luz
26 Road 5577
Farmington NM 87401, EUA
… ou envie-nos os testes via e-mail, utilizando nosso endereço eletrônico: lamplight@emypeople.net Se optar por
utilizar o e-mail, faça-o de uma das seguintes formas:
(1) Escaneie seus testes e os envie como arquivos anexos.
(2) Escreva as perguntas com as respostas (e inclua
a letra que corresponde à resposta correta) em uma
mensagem comum, depois as envie para nós.

___________________________________________________
Seu nome

___________________________________________________
Seu endereço

___________________________________________________
___________________________________________________

Passos para Deus: Teste 3
Lição 3
Nome :
Sublinhe a melhor resposta.
1. Quem estava presente na Criação?
a. o Deus trino.
b. Adão.
c. Matusalém.
d. a mulher.
2. Como o homem recebeu vida?
a. pelo processo da evolução.
b. pelo fôlego de Deus.
c. pelos efeitos da árvore da vida.
d. pela costela tirada de Eva.
3. Qual era o trabalho do homem?
a. fazer túnicas de peles.
b. fazer aventais de folhas de figueira.
c. alimentar a todos os animais.
d. lavrar e conservar a terra.
4. De quê Deus fez Eva?
a. de uma costela de Adão.
b. do coração de Adão.
c. do pó da terra.
d. dos ossos e da carne de Adão.
5. De que árvore proibiu Deus que Adão e Eva comessem?
a. da árvore da vida.
b. da árvore do conhecimento do bem e do mal.
c. do cedro do Líbano.
d. da maçã.
6. Por que Adão e Eva pecaram?
a. porque a serpente lhes fez pecar.
b. porque não queriam viver para sempre.
c. porque duvidaram de Deus e desejaram o mal.
d. porque Deus sabia de antemão que era isso o que fariam.
7. Por que Adão e Eva se esconderam de Deus?
a. porque Deus iria matá-los por seu pecado.
b. porque pensavam que era a serpente que os chamava.
c. porque tinham muito que fazer naquele dia.
d. por sentirem culpa.

8. Por que Deus expulsou Adão e Eva do jardim?
a. para que não comessem da árvore da vida.
b. para que a serpente não lhes falasse mais.
c. porque estava muito aborrecido com eles.
d. porque queria que morressem.
9. Assim que Adão e Eva pecaram:
a. morreram fisicamente.
b. morreram espiritualmente.
c. Deus os expulsou do jardim.
d. veio o dilúvio para castigá-los.
10. O primeiro erro de Eva foi:
a. prestar atenção ao diabo.
b. deixar que o diabo continuasse tentando-a.
c. dar de comer a Adão.
d. olhar o fruto que o diabo lhe oferecia.
11. Porque Deus não aprovou os aventais de Adão e Eva?
a. porque não os cobriam direito.
b. porque Deus não gostou que destruíssem as figueiras do jardim.
c. porque Deus lhes havia mandado de antemão que fizessem túnicas de
peles.
d. porque Adão e Eva se haviam escondido de Deus.
12. O que fez Adão quando Eva lhe ofereceu o fruto proibido?
a. repreendeu-a severamente.
b. feriu a cabeça da serpente.
c. comeu do fruto também.
d. fugiu da presença dela.
13. Muitas vezes quando as pessoas pecam:
a. se arrependem imediatamente.
b. põem pretextos, jogando a culpa nos outros.
c. aceitam a responsabilidade pelo seu próprio pecado.
d. reconhecem a gravidade do pecado que cometeram.
14. Quem é responsável por nosso pecado?
a. o diabo.
b. Adão e Eva.
c. nossos pais.
d. nós mesmos.
15. O que diz Jeremias 17:9 acerca do coração? (Não olhe na Bíblia)

16. Que arma devemos sacar para atacar o diabo quando nos tenta?

Passos para Deus: Teste 4

Número de identificação ______________________
Favor incluir este número em toda correspondência
com o nosso escritório.

Instruções
Por favor, não responda este teste enquanto não tiver
estudado a lição 4.
• Depois de estudar a lição 4, complete o teste.
• Depois de completar todos os testes deste livro, destaqueos do livro, ponha-os num envelope e envie-os para:
Publicadora Lâmpada e Luz
26 Road 5577
Farmington NM 87401, EUA
… ou envie-nos os testes via e-mail, utilizando nosso endereço eletrônico: lamplight@emypeople.net Se optar por
utilizar o e-mail, faça-o de uma das seguintes formas:
(1) Escaneie seus testes e os envie como arquivos anexos.
(2) Escreva as perguntas com as respostas (e inclua
a letra que corresponde à resposta correta) em uma
mensagem comum, depois as envie para nós.

___________________________________________________
Seu nome

___________________________________________________
Seu endereço

___________________________________________________
___________________________________________________

Passos para Deus: Teste 4
Lição 4
Nome :
Sublinhe a melhor resposta.
1.

Todos pecamos. Por isso:
a. Deus não se importa com o pecado.
b. estamos debaixo da pena de morte.
c. Deus perdoou toda pessoa do mundo.
d. não temos que nos preocupar tanto quando erramos.
2. A solução para o nosso pecado é:
a. o sangue de Cristo derramado na cruz.
b. as orações da Virgem em nosso favor.
c. as boas obras que fazemos para ganhar o favor de Deus.
d. as muitas petições que fazem os santos por nós.
3. Para que esta solução sirva para a nossa vida:
a. não temos que fazer nada absolutamente.
b. temos que fazer o nosso corpo sofrer.
c. temos que nos arrepender e receber a Cristo como o Senhor.
d. temos que buscar um sacerdote que ore por nós.
4. A primeira coisa que Deus proveu para o bem-estar do homem foi:
a. o governo
b. os amigos.
c. a igreja.
d. o lar.
5. O Espírito Santo mora no coração:
a. de todo crente.
b. só dos que receberam uma unção especial.
c. de toda pessoa.
d. dos que sabem gritar aleluias e louvores a Deus.
6. Qual é a família espiritual de Deus?
a. todos os que oram aos santos e buscam o favor da Virgem.
b. toda a humanidade.
c. só os que são parte da igreja católica.
d. só os que se arrependem de seus pecados e seguem ao Senhor.
7. Os anjos:
a. vivem em nosso redor e fazem a obra que Deus os manda.
b. querem que lhes prestemos culto.
c. cuidam de nós para que Deus não nos castigue.
d. podem nos dar a salvação.

8. Todo cristão:
a. peca todos os dias.
b. pode alcançar a perfeição à medida que não continua praticando nenhum
pecado.
c. pode pecar um pouco porque o sangue de Cristo lhe perdoa.
d. não tem que se preocupar de não pecar porque já não pode se perder.
9. Não alcançaremos a perfeição absoluta:
a. enquanto não virmos face a face o Senhor.
b. nunca, porque somos humanos.
c. enquanto não jejuarmos e orarmos por muito tempo.
d. enquanto não fizermos uma peregrinação a Aparecida.
10. Quem é o único que roga por nós perante Deus?
a. a Virgem.
b. Jesus.
c. São Pedro.
d. São João.
11. Onde Deus habitou no Antigo Testamento?
a. no tabernáculo.
b. no coração dos filisteus.
c. no coração dos israelitas.
d. na vara de Moisés.
12. Onde Deus habita hoje?
a. na capela.
b. no coração do Papa.
c. no coração de cada um que se diz cristão.
d. no coração dos crentes verdadeiros.
13. Já que Deus vive dentro de nós cristãos:
a. devemos nos manter puros e limpos de todo pecado.
b. podemos fazer qualquer coisa que nos dê vontade.
c. podemos viver como quisermos porque Deus não nos deixa pecar.
d. não é tão necessário ler a Bíblia, pois Deus fala ao nosso coração.
14. Somos co-herdeiros com Cristo:
a. porque merecemos que ele compartilhe conosco as suas riquezas.
b. porque por nossas boas obras ganhamos tal posto.
c. pela grande misericórdia de Deus sobre nós.
d. porque Deus tem dó de nós, pobres pecadores
15. Por que o cristão ainda adoece?

16. Qual é a redenção completa que espera o cristão?

Lição 3—A queda do homem

D. A condição do homem caído
Procure as referências que aparecem mais adiante e copie a parte
do versículo que mostra a condição do pecador. Estes versículos
mostram como Deus vê a cada pecador hoje. Mas Jesus veio nos
salvar como resultado do amor de Deus.
1. Morto espiritualmente
Efésios 2:1
1 Timóteo 5:6
2. Filho do diabo
Atos 13:10
João 8:44
3. Mente rebelde
Romanos 8:7–8
4. Coração mau
Hebreus 3:12
Jeremias 17:9
Marcos 7:20–23
5. Contaminado
Tito 1:15
Isaías 64:6
6. Preso pelo diabo
2 Timóteo 2:26
7. Filho da ira
Efésios 2:3
8. Debaixo da condenação
João 3:18
2 Tessalonicenses 1:3–9
9. Sem esperança
Efésios 2:12
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Agora, repasse os pontos anteriores que descrevem a condição
do homem. Como é triste nossa condição, não é mesmo? E quão
desesperados estaríamos se Deus não tivesse providenciado uma
solução para nossos males. Na lição seguinte estudaremos sobre
tudo isso.
Mas antes de passarmos para a próxima lição, é necessário que
entendamos quem é o responsável por nossa condição. Quando
Adão pecou e Deus falou com ele, em quem Adão quis jogar a
culpa? (38)
em Eva

E Eva, a quem culpou? (39)
a serpente

Mas você vai perceber que Deus não deu atenção às desculpas.
Ele deixou cada um responsável pelo que havia feito, impondo um
castigo a cada um, tanto para Adão e Eva como para a serpente.
Atualmente nós muitas vezes fazemos o mesmo que Adão
fez. Quando desobedecemos a Deus, logo procuramos desculpas,
jogando a culpa nos outros. Existe até quem diga: “Bem, não é
minha culpa que eu tenha uma natureza pecaminosa. Foi tudo
por causa de Adão e Eva”. Mas, a quem Deus faz responsável por
nossa desobediência? (40)
a cada um de nós

Mas graças a Deus há uma solução!

34

Lição 3—A queda do homem

Anos

desperdiçados

David, um jovem de 17 anos, cabisbaixo, tropeçava cegamente,
lembrando-se dos momentos felizes que sua família havia experimentado. Ele pensava em quando trabalhavam e brincavam juntos.
Tudo isso agora havia mudado, pensou amargurado. Jamais será
igual novamente. Por que teve que ser meu pai quem morreu de um
ataque cardíaco? E ontem o sepultaram! Não parecia justo que Deus
lhe tirasse o seu pai. Eles eram tão unidos.
David havia recebido o Senhor como seu Salvador quando tinha
14 anos. Muitas pessoas davam o testemunho de que ele era um bom
cristão. Mas agora ele não pensava no amor de Deus nem em sua
bondade. Não pensava nas muitas bênçãos espirituais que ele havia
recebido. Quanto mais pensava na morte de seu pai, mais amargurado
se sentia, culpando cada vez mais a Deus por sua infelicidade.
Quando entrou na casa, ouviu que sua mãe falava com seus irmãos
mais novos. Então ficou parado na porta da cozinha para escutar.
— Deus sabia que a obra do papai na terra havia terminado. Por isso
o chamou para seu lar celestial — a mãe explicava a Felipe e Elena
—. Algum dia veremos o papai de novo se continuarmos obedientes
a Deus.
De repente, David se retirou bastante aborrecido. Como podia a
sua mãe aceitar a morte do pai com tanta calma? Ela não amava o
papai?
Nos dias que se seguiram, David se fechou mais e mais. Trabalhava
só quando sua mãe insistia, mas mesmo assim o fazia de má vontade.
Quanto mais culpava a Deus, mais rebelde ficava. Ao notar a mudança
em David, sua mãe começou a se preocupar. Tentou conversar com ele
várias vezes. No início não falava nada. Logo começou a responder
a sua mãe de maneira rude. A mãe de David passava muito tempo de
joelhos rogando a Deus em favor de David. Quanto mais se endurecia
o coração de David, o pensamento de morar em casa mais lhe parecia
insuportável. Foi desta maneira que deixou de freqüentar a igreja.
Uma madrugada, enquanto os outros da família dormiam, ele se
levantou, vestiu-se rapidamente, procurando não fazer barulho no
escuro, pegou sua pequena mala, em que havia posto algumas de suas
roupas, e fugiu de casa. Levava consigo só um pouco de dinheiro que
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havia roubado da carteira de sua mãe. Quando já se encontrava na
estrada, sua respiração ficou mais normal.
Com pouco tempo um carro parou e o motorista lhe perguntou:
— Aonde você vai, rapaz?
— A Povo Novo — disse David, dando de ombros. A única coisa
que me importa é fugir de casa, pensou, entrando no carro. O motorista
tirou um cigarro e se virou para David.
— Aceita um? — ofereceu. Por que não? pensou David, aceitando-o.
Viajaram uns 50 quilômetros até chegarem a Povo Novo. Ao sair
do carro, David não sabia para onde ir. Era muito cedo e o comércio
ainda não estava aberto. Na saída do povoado, viu um prédio abandonado com a porta aberta. Entrou e se deitou no piso sujo, procurando
dormir um pouco. Mas não conseguiu dormir. Quanto mais tentava
não pensar em como sua mãe ficaria aflita quando descobrisse que seu
filho havia fugido, muito mais vinha a sua mente esse pensamento!
Então, já aborrecido, tentou esquecê-lo completamente.
Quando voltou ao povo, um panfleto que convidava os jovens a se
alistarem na Marinha chamou sua atenção. Esta é minha chance, pensou
David. Terei que mentir sobre a minha idade, mas isso não será difícil.
Durante os quatro anos seguintes, David se afundou mais e mais
no pecado. Ele queria que os outros o aceitassem. Ele detestava que o
chamassem de “maricas”. Os anos de ensino esmerado que seus pais lhe
deram foram esquecidos. Ele começou a xingar, fumar e beber. Uma coisa
o levava a outra. Assim, aprendeu a jogar baralho e começou a jogar.
Todos esses anos sua mãe esteve preocupada por causa de seu filho
irresponsável. Ele não havia deixado nem sequer um bilhete, e ela não
tinha nenhuma idéia para onde ele se fora. Ela fez incontáveis orações
em favor de seu filho.
Quando David saiu da Marinha, tinha muito pouco dinheiro e
nenhum lugar para morar. Passava muitas horas buscando trabalho,
ficando assim mais faminto e mais insatisfeito consigo mesmo. Seu
corpo também exigia mais álcool. Finalmente, conseguiu alugar um
apartamento. Era escuro e muito pequeno, mas ele não tinha com que
pagar algo melhor. Depois de pagar o aluguel de uma semana, saiu
em busca de trabalho.
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Procurou emprego por toda a parte. Finalmente, sentindo-se desanimado, cansado e quase desesperado, decidiu tentar ir no último lugar:
uma serraria. O encarregado passou a vista em David e o contratou.
Ele precisava de mais mão de obra.
— É para chegar aqui amanhã às seis horas — disse-lhe.
David pôde ver que os outros empregados que ali estavam tinham
um comportamento rude. Deu para escutar trechos da conversa suja
que se misturava ao barulho das grandes serras.
David passava as noites bebendo e jogando no bar com seus colegas de trabalho. Como bebia noite após noite, seu corpo começou a
precisar de mais e mais álcool. Certa manhã, não acordou em tempo
de ir trabalhar. Mas isso aconteceu mais de uma vez. Ele entrava no
apartamento aos tombos e dormia até tarde no dia seguinte. No trabalho, seu chefe o advertia hora por outra. David tentou bastante, mas
Satanás o tinha agarrado de uma forma cruel.
David perdeu todo o seu dinheiro no jogo. Como resultado, não tinha
suficiente para pagar o aluguel. A dona lhe disse que ele teria de sair
do apartamento se não pagasse. Então pediu emprestado o dinheiro a
um dos amigos rapazes, sabendo que era dinheiro roubado.
As coisas foram piorando até que David perdeu o emprego e o
apartamento. Ele estava agora mais desgostoso ainda. Durante vários
anos, passou muito tempo nas ruas, mendigando para beber. Aborreceu
tanto o dono do bar que este o expulsou. David andava atarantado,
meio louco e doido por bebida.
Os anos de pecado e de álcool deixaram suas marcas em David. Ele
já não parecia o jovem que era antes. Havia envelhecido e as rugas de
seu rosto demonstravam crueza e amargura. Seu corpo, que já fora tão
forte, agora estava fraco e mole.
Uma noite de primavera estava quase desesperado. Andando pelas
ruas para lá e para cá, passou por uma pequena igreja. As portas estavam abertas. David pôde ouvir a congregação cantando:
Oh, vem sem tardar!
Oh, vem sem tardar!
Aceita a Jesus,
E salvo serás.
Todavia, ele passou de largo. Isso para nada me serve, pensou. Mas
algo o fez pensar em sua obstinação. Então voltou. Pela porta aberta,
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viu que o ministro se pôs de pé para falar. David entrou às escondidas.
Não queria que ninguém o visse. Estava tão sujo e desajeitado.
O pastor começou a contar a história do filho pródigo: “Este jovem
tinha tudo o que queria mas não estava satisfeito. Pediu sua herança;
deixou sua casa; e se foi pelo mundo”. Prosseguiu contando dos tempos
de libertinagem que aquele jovem tivera, desperdiçando seu dinheiro
até que, finalmente, se acabou. Assim descreveu o ministro sua miséria.
“O filho foi trabalhar no campo, cuidando de porcos. Ele tinha tanta
fome que comeria a comida dos porcos se alguém o deixasse.”
David havia ouvido muitas vezes essa história, mas nunca o havia
comovido como agora. Ele viu a si mesmo como o filho pródigo.
Pensou em sua querida mãe a quem lhe havia partido o coração. Ele
sabia que ela estava orando por ele durante todos estes anos. Enquanto
escutava, seu corpo começou a se estremecer de tanta tristeza.
“Então”, continuou o ministro, “o filho, caindo em si, se deu conta
do quanto tinha sido tolo. E resolveu voltar para seu pai. Quando ele
ainda estava longe, seu pai o viu chegando e teve compaixão dele e
correu e o beijou.”
“Da mesma maneira, nosso Pai celestial está esperando com os braços
abertos aqueles que andam errantes longe dele. Cristo abriu o caminho. Há
alguém aqui esta noite que deseja dizer: Pequei e quero voltar para o Pai?
Ele o ama e quer perdoar todos os seus pecados. Alguém deseja vir?”
Nesse momento, o pastor viu um jovem maltrapilho que vinha em
sua direção com o rosto banhado de lágrimas. Ali, ajoelhado, David
experimentou o gozo de ter seus pecados perdoados. Ele sentiu a paz
de Deus inundando seu coração.
No dia seguinte, David se encontrou andando para o pátio da casa
de sua mãe. Aproximando-se da porta, estava se lembrando da mãe
como a vira pela última vez. Vacilando, bateu à porta. O que ela vai
dizer? Será que ainda vai me aceitar? Ou até mesmo me conhecer?
Perguntou. Mas a mulher que veio abrir a porta não se parecia com sua
mãe. Tinha o cabelo grisalho e o rosto enrugado. Ambos se olharam
por um bom pedaço sem falar. Finalmente, David perguntou:
— Mamãe, não se lembra de mim? Sou eu, seu filho David.
Imediatamente, ele foi para seus braços. O filho pródigo havia
voltado para casa.
—Continua na lição 4
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Revisão
• Sobre a seção “Para ler e estudar”
1. Romanos 1:18–31 diz que os pecadores não têm desculpa. Por
quê?
• Sobre a lição
2. O oposto da evolução é o que está acontecendo hoje em dia.
Verdadeiro ou falso?
	3. Quem estava presente na criação?
	4. O homem foi criado à imagem de Deus. Verdadeiro ou falso?
	5. Deus proibiu a Adão e Eva que comessem:
a. da árvore da vida.
b. da maçã.
c. da árvore do conhecimento do bem e do mal.
	6. Que trabalho deu Deus ao primeiro homem?
7. A costela da qual Eva foi feita estava perto do coração de Adão.
Que significado especial tem isso?
8. Na forma de quê o diabo se apresentou a Eva?
9. Adão e Eva procuraram esconder seu pecado. Verdadeiro ou
falso?
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10. Quais foram os dois tipos de morte que Adão e Eva tiveram por
causa do seu pecado?
a.
b.
11. A desobediência de Adão e de Eva trouxe sobre seus descendentes
quatro coisas. Quais?
a.
b.
c.
d.
12. O diabo citou as palavras exatas de Deus quando falou com Eva.
Verdadeiro ou falso?
13. Qual foi o primeiro erro de Eva?
14. O que faltou a Eva que fez com que cresse na mentira do diabo?
15. Quais são as três áreas nas quais Adão e Eva foram tentados?
a.
b.
c.
16. Quais são as três coisas que o diabo tenta nos levar a fazer quando
chega a nós?
a.
b.
c.
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17. Qual é a arma que devemos usar quando o diabo nos tenta?
18. Por que não podem agradar a Deus os que andam segundo a
carne? (Leia Romanos 8:7–8.)
19. De onde saem as coisas más? (Leia Marcos 7:21–23.)
20. O coração é ________________ e ______________ (Jeremias
17:9).
21. O ________________________ e a ______________________
dos incrédulos estão corrompidos (Tito 1:15).
22. A quem Deus castigou pelo pecado de Adão?
a. a serpente
b. Eva
c. Adão
d. nós
23. Escreva de maneira breve, a história da queda de nossos primeiros pais.
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Pare
Teste

Repasse a lição 3 antes de fazer o teste 3 que se encontra
no meio deste livro.
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Lição 4

A

solução para

o pecado

• Objetivo da lição
Demonstrar como Deus, em seu grande amor, providenciou
uma solução para o pecado.
• Introdução à lição
Na lição anterior você aprendeu sobre a queda do homem. As
primeiras duas pessoas (Adão e Eva) desobedeceram a Deus; e o
pecado deles afetou até a nós. O pecado trouxe consigo a morte
para todo gênero humano. Todos nós pecamos. Portanto, todos
devemos morrer por causa de nosso pecado, a menos que Deus,
com sua misericórdia, faça algo por nós. E ele fez! Nesta lição
desejamos nos deter no que Deus fez e por que o fez.
Veremos, além disso, o grande amor de Deus para com o ser
humano. Foi o amor de Deus que enviou Jesus ao mundo para
que se fizesse homem e morresse por nós. Mas Deus não somente
43

Lição 4—A solução para o pecado
proveu um Salvador! Também nos deu possibilidade de vivermos
uma vida nova!
Esperamos que tenha gostado da primeira parte da história
“Anos desperdiçados”. Porém, não é necessário que você mergulhe nas profundezas do pecado como David antes de se converter.
Na verdade, você evitará muitas tristezas não fazendo o mesmo.
Confiamos que achará muito boa a continuação da história nesta
lição. Vendo a David, como chegou a ser útil, é um exemplo de
como pode ser a sua vida. Você também pode ser útil!
• Para ler e estudar
1. A necessidade do novo nascimento (João 3:1–5)
2. O texto de ouro da Bíblia (João 3:16–21)
	3. A serpente de bronze, uma figura de Cristo (Números 21:4–9)
	4. O plano antes que o mundo fosse criado (2 Timóteo 1:8–12)
	5. A vida abundante (2 Pedro 1:1–11)
	6. O passado, o presente e o futuro (Efésios 2)
• Plano da lição

A. O salário do pecado
B. As providências de Deus para o bem dos homens
C. O homem remido
A. O salário do pecado
“Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de
Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor” (Romanos
6:23). Todo pecado há de ser castigado com a morte. O pecado
traz sobre nós a ira de Deus. Deus é santo e justo. Por isso, ele
castiga todo pecado. Todos pecamos e, portanto, debaixo de que
pena estamos? (1)
debaixo da pena da morte

Só que essa morte não se refere somente à morte física. É verdade que a morte física veio sobre o homem por causa do pecado.
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Sobre ele veio, além dessa, a morte espiritual, a separação de Deus.
De modo que, “o salário do pecado é a morte” a qual nos condena
a estar separados eternamente do Autor da vida.
Mas há uma solução. Vamos dar um exemplo: Se a polícia
captura um homem por cometer certo delito, ele tem que ir para a
cadeia e ser julgado. O juiz o sentencia a pagar uma multa, digamos
de R$ 500,00. O homem tem que pagá-la antes de ser solto. Deve
pagá-la porque violou a lei, cometendo um crime. Se ele não tiver
com que pagá-la, qual será sua única esperança? (2)
que outra pessoa pague sua dívida

Lembre-se de que a Bíblia fala que todos pecamos, todos cometemos “crimes” contra Deus. O grande Juiz estabeleceu que
o salário do pecado é a morte. Nós temos que pagar por nossos
pecados por meio da morte eterna no inferno, a não ser que alguém
pague o preço da nossa libertação. Há alguém que pague esse
preço, ou temos que morrer? (3)
Cristo já o pagou

Cristo morreu na cruz para nos dar o perdão dos pecados e para
nos livrar da pena da morte.Deus deu esperança ao homem imediatamente depois que este pecou no Jardim do Éden. A solução para
o pecado consiste no seguinte: Jesus Cristo veio à terra, nasceu de
uma virgem, viveu uma vida perfeita e morreu na cruz. Ele morreu
para que pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados e escapar
da morte eterna. Ele depois ressuscitou dos mortos para que nós
também possamos ressuscitar para uma vida nova, uma vida de
vitória sobre o pecado. O homem precisa fazer alguma coisa para
que esta solução se aplique ao seu pecado? (4)
sim, tem que receber a Cristo como Salvador e Senhor de sua vida

B. As providências de Deus para o bem dos homens
O amor maravilhoso de Deus para com suas criaturas se demonstra na sua generosa providência para a segurança, a felicidade
e o bem-estar delas. Depois da vergonhosa queda de Adão e Eva no
Jardim do Éden, Deus os expulsou de lá. Mas Deus tomou medidas
maravilhosas para o bem deles. Lemos sobre tais providências na
sua palavra.
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1. O lar
Deus proveu ao homem sobre a terra um lugar onde os filhos
são criados no seu primeiro período de vida. Neste lugar os filhos
podem ser amparados e instruídos. Nele os pais lhes ensinam a
enfrentar a vida. Esta primeira providência de Deus para o homem
é o ______. (5)
lar

2. O governo
Deus estabeleceu os governos no mundo para o bem-estar
terreno do homem. O governo existe para proteger o que é bom e
punir os malfeitores. Os cristãos não participam no governo porque enquanto estamos na terra somos “estrangeiros e peregrinos”
viajando para a nossa pátria: “a cidade (…) da qual o artífice e
construtor é Deus”. Deus ordenou o governo? (6)
sim

3. A salvação
Que providência mais preciosa! Se as providências de Deus para
o bem-estar material e social do homem são grandes, muito mais
são suas providências para o nosso bem-estar eterno espiritual.
Quão maravilhosa é a graça de Deus que deu seu Filho “para que
todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna!”
Quão precioso o sangue de Jesus que torna possível a nossa salvação! Demos-lhe graças todos os dias, vivendo para a sua glória!
4. O Consolador
Deus também deu a todo o cristão o Espírito Santo. O Espírito
de Deus mora no coração de todo crente (Romanos 8:9). Ele dá
testemunho de que somos filhos de Deus (Romanos 8:16). Nos guia
em toda a verdade (João 16:13). E, além disso faz muitas coisas
para o cristão: nos consola, nos fortalece; nos repreende quando
caímos; e nos garante o perdão quando nos arrependemos. Quão
benigna é essa providência de Deus para o seu povo! Podemos
viver a vida cristã sem o Espírito Santo? (7)
não, seria impossível
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5. A palavra
Já estudamos sobre a Bíblia e sua essência. Como é maravilhosa a palavra da vida! Para o cristão é mais preciosa do que o
ouro e mais doce que o mel (Salmo 19:10). A Bíblia alimenta
nosso interior, fortalecendo-o para resistir ao diabo. Haveria
outra maneira de sabermos a vontade de Deus se não tivéssemos
sua palavra? (8)
Não, não haveria

6. A irmandade espiritual
Deus proveu ao homem remido uma família espiritual. É aqui
onde os cristãos podem gozar da comunhão com Deus porque
Deus passa a ser seu Pai. Os cristãos se fortalecem na fé por
meio da comunhão uns com os outros. Essa família espiritual é
a morada de Deus; e por meio dela, ele pode alcançar o resto da
humanidade perdida. A esta família chamamos de ____________
__________.(9)
igreja cristã

7. O dia de descanso
Deus também proveu um dia de descanso. Neste dia podemos
descansar de nossos trabalhos e cuidados terrestres. Nos ocupamos
em louvar a Deus e fortalecer o nosso ser interior. O dia de descanso
do Antigo Testamento foi um símbolo deste dia do Novo Testamento, e também do descanso que podemos possuir em Cristo.
O sábado como dia de descanso foi abolido; agora descansamos
em Cristo e no seu Novo Testamento. Como se chama o dia de
descanso do Novo Testamento? (10)
o dia do Senhor

Quando é celebrado? (11)
no primeiro dia da semana

8. O cuidado dos anjos
Por último, podemos acrescentar o ministério dos anjos. Escreva
quem são os anjos segundo Hebreus 1:14.
(12)
espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos cristãos
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Como o Espírito Santo vela pelo bem espiritual do homem,
assim os anjos velam pelo bem físico. Vivem ao nosso redor e
fazem a obra que Deus lhes manda. Quantas vezes nos guardam
do perigo, e não nos damos conta disso!
“Louvem ao Senhor pela sua bondade, e pelas suas maravilhas
para com os filhos dos homens” (Salmo 107:8).

C. O homem remido
Na lição sobre a queda do homem, pudemos observar as duas
condições do homem: como Deus o fez e como o pecado o fez.
Agora notamos como Deus pode refazê-lo. Remir quer dizer “voltar a comprar”. Jesus derramou seu sangue para remir o homem
perdido do pecado. Que grande preço teve que pagar para a nossa
redenção! A seguir estudaremos algumas considerações acerca
do homem remido.
1. Torna-se filho de Deus outra vez
Em seu estado pecaminoso, de quem o homem é filho? (João
8:44; Atos 13:10) (13)
do diabo

Todavia, o homem remido nasceu de novo (João 3:3). Neste
ato ele se torna filho de Deus (João 1:12). Passa da morte para a
vida, das trevas para a luz.
2. Está sujeito à doença, dor e morte
É possível o cristão adoecer? (14)
sim

Deus tirou a maldição da terra (espinhos, cardos, etc.) quando
Cristo morreu na cruz? (15)
não

As conseqüências do pecado no corpo estão ainda conosco embora nossas almas estejam salvas. Jesus nunca pecou, mas já que
tinha um corpo como o nosso, ele se cansava (João 4:6); sofreu fome
(Mateus 4:2), e experimentou a morte. Timóteo, um fiel ancião na
igreja primitiva, padecia de enfermidades freqüentes (1 Timóteo
5:23). Paulo descreve Epafrodito como seu “irmão e cooperador,
e companheiro”. Todavia, este adoeceu gravemente (Filipenses
2:25–27).
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Agora é necessário que rendamos nossos corpos ao Espírito e
permaneçamos sujeitos a ele. Virá o dia para os cristãos em que
Deus “transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o
seu corpo glorioso”. Enquanto isso, nossos corpos sofrem dor e
enfermidades até que voltem ao pó. Mas “ressuscitarão incorruptíveis” (1 Coríntios 15:52).
3. Ainda tem deficiências
Apesar de Jesus mandar que sejamos perfeitos como Deus é
(Mt 5:48), nós não alcançaremos a perfeição absoluta enquanto
não formos transformados e virmos o Salvador. Será que isso nos
dá o direito de continuarmos no pecado? (16)
de maneira nenhuma (Leia Romanos 6:1–2.)

Todo cristão deve alcançar a perfeição de não continuar na prática
de nenhum pecado. Todavia, às vezes cometemos erros. Pode ser
que nos confundamos. Pode ser que esqueçamos o que deveríamos
lembrar. Estes erros humanos ou deficiências são o resultado das limitações de nossa mente e entendimento. Eles não constituem pecado, a
menos que nos justifiquemos para poder continuar praticando-os.
O Senhor nos ajudará a vencer todo pecado? (17)
ajudará, sim

4. Tem acesso ao Pai
Pode o pecador falar com Deus? (18)
não

Ele pode responder ao bondoso convite: “Olhai para mim, e sereis
salvos”, mas “O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei [a verdade],
até a sua oração será abominável” (Provérbios 28:9). Por outro lado,
os filhos de Deus têm acesso ao Pai diariamente, a toda hora, a cada
momento (1 João 1:3). Nosso Pai nos céus com terna misericórdia e
bondade ouve nossas orações e as responde segundo sua vontade.
5. Tem advogado.
O que faz um advogado? (19)
roga em favor do acusado perante o juiz

Jesus é nosso advogado no céu. Ele roga e ora por nós perante
Deus. (Leia 1 João 2:1.) Nós somos fracos, mas Jesus nos ajuda,
intercedendo por nós (Hebreus 2:17–18).
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6. É o templo de Deus
Onde Deus habitava no Antigo Testamento? (20)
no tabernáculo e no templo

Onde habita hoje? (21)
nos cristãos

“Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo,
que habita em vós?” (1 Coríntios 6:19). O cristão é a morada de
Deus aqui na terra. Deus não vive num templo feito pelas mãos
dos homens, mas sim na própria pessoa que O serve. Portanto,
conservemo-nos puros e limpos “de toda a imundícia da carne
e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus” (2
Coríntios 7:1), para que nossos corpos sejam templos dignos de
Deus. Ele não morará num templo manchado de pecado.
7. É uma criatura com esperança
O que espera o pecador? (22)
o juízo e o inferno

A Bíblia diz que o incrédulo está sem “esperança, e sem Deus
no mundo” (Efésios 2:12). O que espera o cristão? (23)
a vinda do Senhor e o céu

A isto chamamos “a bem-aventurada esperança” (Tito 2:13);
é “Cristo em vós, esperança da glória” (Colossenses 1:27). “E
qualquer que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como
também ele é puro” (1 João 3:3).
6. É co-herdeiro com Cristo
Será possível? É até difícil de entender. Será que merecemos
tamanho favor? (24)
não, somos muito indignos

Como é que Deus pode fazer de um homem pecador um coherdeiro com Cristo? É por meio do amor e da misericórdia de
Deus que ele nos remiu e nos faz herdeiros com Cristo. Leia os
seguintes versículos:
1. Romanos 8:17 — herdeiros de Deus
2. Romanos 8:17 — herdeiros com Cristo
	3. Hebreus 1:14 — herdeiros da salvação
	4. Hebreus 6:17 — herdeiros da promessa
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	5. Hebreus 11:7 — herdeiros da justiça
	6. Tiago 2:5 — herdeiros do reino
O cristão tem um brilhante futuro no além-túmulo!
9. Está esperando a completa redenção
“Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados; não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida” (2 Coríntios
5:4). “E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do
Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção,
a saber, a redenção do nosso corpo” (Romanos 8:23). Hoje podemos ser salvos de nossos pecados, e assim nosso relacionamento
e comunhão com Deus se restaura completamente. Nossa vida
muda, mas nosso corpo ainda espera ser transformado. Ele pode
morrer e voltar ao pó, mas ressuscitará como um corpo glorificado
na completa redenção (1 Coríntios 15:52–54).
A seguir faça duas colunas que contenham vários pontos sobre
a condição do homem pecador e a do homem redimido. Você pode
tomar alguns pontos da lição passada e desta. Escreva as condições
conforme o exemplo que damos. Depois de haver escrito tudo o
que puder, medite bem em cada ponto. Quanta diferença há! O
que é que provoca tal diferença? (25)
a graça de Deus

Qual coluna o descreve?
Condição do homem pecador

Condição do homem remido

1. É filho do diabo porque faz as
obras do diabo.

1. É filho de Deus porque nasceu
de novo.
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Continuação da lição 3:

Anos

desperdiçados

David se sentia contente por estar em casa. Para ser um cristão vitorioso, ele sabia que tinha que se corrigir. Primeiramente, confessou
a sua mãe que havia roubado sua carteira quando fugiu. O Espírito
Santo lhe revelou muitas outras coisas que tinha de consertar. Mas
ao mesmo tempo, o diabo também estava ocupado, procurando fazer
David tropeçar.
Antes de David ter ido embora de casa, ele havia apontado a falta
de um irmão na igreja numa maneira muito descortês. Agora sabia
que tinha que pedir perdão, mesmo que aquele irmão não teve uma
atitude correta. Mas algo nele lhe rebelou. O diabo trouxe muitas
desculpas à mente de David. Ele lhe dizia: “Deus te perdoou; isso é
o mais importante. Você não precisa pedir-lhe perdão. Além do mais,
ele não aceitará o seu pedido.”
David lutou contra este sentimento muitas noites. Sabia que nunca
teria paz enquanto não resolvesse esse assunto. Não estava feliz; sentiase todo perturbado. Por fim, muito tarde da noite, quando o sono ainda
não o vencia, David se rendeu ao Senhor e clamou dizendo:
— Senhor, eu irei conversar com aquele irmão.
Imediatamente se sentiu cheio de paz.
Na manhã seguinte, cumprindo com sua palavra, lhe pediu perdão.
Como ele esperava, o irmão zombou dele. Mas isso não tirava a felicidade que David sentia no coração, sabendo que tudo entre Deus e
ele estava bem outra vez.
Depois de sua confissão à igreja, os irmãos o receberam novamente
na irmandade. O entusiasmo de David animou a muitos. Seu testemunho e sua vida diária eram um exemplo constante para os outros. Os
jovens, em especial, gostavam do ânimo que David dava. Ele era fiel
em fazer a sua parte e apoiar a obra da igreja.
Logo quando David chegou em casa, era-lhe difícil acreditar no
tanto que seus irmãos haviam crescido durante a sua ausência. Mas
logo notou que pareciam não se preocupar com as coisas espirituais.
Seu irmão Felipe, de 20 anos, andava na companhia de rapazes
de má conduta. Eles não tinham tido nenhum problema com as auto52
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ridades, mas David temia que a qualquer momento iriam ter algum.
Como desejava ajudar seu irmão! Muitas vezes Felipe não chegava
até à madrugada. Às vezes nem voltava para casa. Talvez ficava na
casa de um de seus amigos. David procurou falar com Felipe sobre
sua necessidade de receber o Senhor como seu Salvador pessoal. Mas
Felipe só ria e se esquivava, dizendo:
— Ainda tenho muito tempo para isso. Veja quanto tempo você
demorou.
David não conhecia o namorado de Elena, sua irmã, mas sabia que
não era cristão. Elena não parecia ter respeito pela mãe. Ela quase
nunca tinha tempo para ajudá-la em nada. Saía quase todas as noites e
muitas vezes voltava depois da meia-noite. David podia perceber que
havia alegria falsa em Elena. Às vezes ela se amuava e não respondia
a nada do que David dizia.
Uma noite David resolveu esperá-la. Era 1:30 da madrugada quando ouviu que ela entrou em casa. Ele ficou parado na porta para se
encontrar com ela, mas, ao passar ela apenas lhe disse:
— Por que você não vai se importar com sua própria vida? Deixeme viver a minha. Você viveu a sua liberdade; agora é a minha vez.
Dizendo isto, ela fechou a porta com violência e jogou a chave para
ele. Mas ficou o cheiro de álcool, e David gemeu. Em que será que
ela se envolveu? O coração de David se condoia por causa dela e do
peso que sua mãe agüentava.
Às vezes David se sentia tentado a ceder e dizer: “De que adianta?”
Mas logo se lembrava dos anos que ele mesmo havia desperdiçado e
de como o Senhor, com misericórdia, o havia alcançado e levantado.
Então ele fazia voto novamente de permanecer fiel a Deus. Mas quanto
desejava ajudar Felipe e Elena! Às vezes ele fitava para a amargura do
semblante deles, sem que o percebessem. David sabia que eles também
contemplavam a vida dele.
Uma madrugada, por volta das três, David acordou pelo toque
insistente do telefone. Ele atendeu ainda carregado de sono, mas logo
estava bem desperto. Era um policial informando que Felipe tinha
sido preso junto com uma turma de rapazes porque haviam assaltado
uma loja do povoado.
David se vestiu depressa, entrou em seu carro e foi para o posto.
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Quando chegou, o levaram para onde Felipe estava. No início Felipe
nem olhava para David. A expressão do seu rosto era amarga, David
lhe disse em voz baixa:
— Eu fiquei ofendido com Deus quando papai morreu. Senti-me
frustrado e irado.
Felipe levantou os olhos com interesse. Nunca havia ouvido David
lhe falar de suas perturbações. David continuou:
— Sei como você se sente, Felipe. Mas jamais estará satisfeito
nem terá a verdadeira paz no teu coração enquanto seguir nesse caminho. Você cometeu um crime e tem que pagar por ele. Felipe, se
alguém se oferecesse para tomar o seu lugar aqui, você lhe daria uma
bofetada?
Felipe negou com a cabeça.
— Todos pecamos — disse David. — Deve-se castigar o pecado,
e a pena é a morte. Mas Cristo morreu para que fôssemos livres. Ele
pagou o preço de nossa redenção.
Começou a aparecer um raio de luz no rosto de Felipe.
— Você pode rejeitar essa oferta? — perguntou David. — Cristo
quer dar-lhe vida. Você vai rejeitá-lo?
Felipe tremia com seus soluços. Finalmente olhou nos olhos de
David e disse:
— Oh, David, tenho me sentido muito infeliz. Estou cansado de
viver assim. Mas será que Deus vai me aceitar? Tenho medo que fui
mau demais.
David lhe citou calmamente: “O que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora”. Juntos se ajoelharam para orar, primeiro foi Felipe
e depois David. Felipe confessou seus pecados e pediu ao Senhor que
entrasse em seu coração.
Levantando-se, David agarrou a mão de Felipe, dizendo:
— É maravilhoso, não é?
— Sim, com certeza! — respondeu Felipe reverentemente.
Agora, se ao menos Elena fosse salva também, pensou David. Mas
quando ela ouviu da conversão de Felipe, comentou com desgosto:
— Eu nunca pensei que ele se envolveria na religião. Nada disso
é pra mim! — Ela parecia mais endurecida do que nunca, mas David
captou um olhar de angústia nos seus olhos.
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Vários meses passaram. Um dia quando David caminhava para a
mata para passar um tempo a sós com Deus, pareceu ouvir um soluço.
Seguindo, encontrou Elena deitada no chão detrás de uma árvore. Ao
ruído de seus passos, ela levantou a vista, assustada. Logo começou
a chorar amargamente. David esperou até que se acalmasse, depois
lhe perguntou:
— Posso ajudá-la?
Em resposta, soluçou:
— Oh, David, eu quero o que você tem. Procurei fazer-me acreditar
que sou feliz, mas não sou. Não consigo suportar estar perto de você
porque me sinto culpada diante de Deus. Eu sei que não estou bem,
e você é que está.
David também teve o privilégio de conduzir Elena ao Senhor. A
partir desse momento, a vida de todos no lar mudou. Agora todos os
dias toda a família se reunia para um culto doméstico. Agora Felipe
e Elena ajudavam a sua mãe em tudo o que podiam. Quão grande foi
o peso que se saiu do coração da mãe! Agora ela cantava louvores ao
Senhor enquanto trabalhava.
Vários anos passaram. David havia se casado com uma moça chamada Rute e era pai de dois filhos pequenos.
A igreja precisava ordenar outro ministro. David orou muito por isto.
Por algum tempo, ele havia sentido que o Senhor o estava chamando.
Depois da votação, seu nome foi um entre três. O temor se apoderou
de seu coração. Pensando em sua vida passada, David se sentiu muito
indigno. Sou novo e tenho muito que aprender. Sem dúvida outro poderia exercê-lo melhor. Por várias horas lutou em oração. De repente,
lhe vieram as palavras: “A minha graça te basta”. Com isso descansou,
confiando no Senhor. Certamente Deus o guiaria nisto. “Senhor, seja
feita a tua vontade, e não a minha”, orou David.
Quando a sorte caiu sobre ele, ele pôde receber com calma a nomeação para ser ministro porque em seu coração dizia: Deus me ajudará.
Oh, que eu possa ajudar os outros no bom caminho!
—Juana Cross de Gingerich
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27

(Você poderá encontrar a solução das palavras cruzadas na página 62)

Horizontais
	4. Nosso corpo é o ____________ de Deus
	5. “O ______________ do pecado é a morte” (Romanos 6:23)
	6. O que tem liberdade é __________
8. O que salva do pecado
9. Deixar de viver
13. O que recebe uma herança
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15. O que Adão e Eva fizeram com o fruto
17. “Aquele ímpio morrerá na sua ____________________” (Ezequiel 3:18)
19. Nossa família espiritual
21. Jesus é o __________ de Deus
22. ____________ do conhecimento do bem e do mal
23. “Todos havemos de comparecer ante o ________________ de
Cristo” (Romanos 14:10)
25. Os __________ de Adão e Eva foram abertos
27. Que não tem fim
29. Adão foi feito do ____ da terra
	32. Triste pelo pecado
	33. Direito de passagem; entrada
	34. Batalha
	35. O que Satanás faz para cairmos no pecado

Verticais
1. Jesus nos quer ____________ de nosso pecado
2. O que Eva desejou ser (Leia Gênesis 3:6.)
	3. “A ________ que pecar, essa morrerá” (Ezequiel 18:4)
	4. O novo pacto de Deus com os homens é o Novo ___________
	5. Um castigo para um delito é uma ________
	6. Lugar onde se amparam os filhos
7. O tentador
10. A primeira mulher
11. Deus ____________ ao homem muitas bênçãos
12. Voltar a comprar
14. O Santo ________________ mora no crente
16. Símbolo do dia do Senhor; sétimo dia da semana
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18. Intercessor
20. Preço
21. ____________ do Éden
24. O primeiro homem
26. Estávamos mortos em ______________ e pecados (Leia Efésios
2:1.)
28. Ira
	30. Esperamos a redenção de nosso __________ (Leia Romanos
8:23.)
	31. Espíritos ministradores enviados por Deus
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Revisão
• Sobre a seção “Para ler e estudar
1. Jesus disse: “Na verdade, na verdade te digo que aquele que não
nascer da ________ e do ______________, não pode entrar no
reino de Deus” (João 3:5).
2. Em que sentido a serpente de bronze que Moisés fez foi uma
figura de Cristo? (Compare João 3:14 com Números 21:4–9).
	3. O que acontece com a pessoa que não possui a vida abundante?
(Leia 2 Pedro 1:9.)
• Sobre a lição
	4. Como Deus castiga o pecado?
	5. Quando Deus prometeu pela primeira vez uma solução para o
pecado?
	6. Escreva cinco providências que Deus tomou para o bem do homem:
a.
b.
c.
d.
7. Por que temos governantes?
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8. O ________________ __________ mora no coração de todo
crente.
9. Qual é o propósito do dia do Senhor no Novo Testamento?
10. A família espiritual do homem aqui na terra é a

.

11. Qual é o trabalho dos anjos em favor dos filhos de Deus?
12. O que quer dizer a palavra remir?
13. Qual foi o preço de nossa redenção?
14. Por que carregamos uma luta entre o bem e o mal dentro de nós?

15. Não é possível alcançarmos a perfeição absoluta nesta vida.
Verdadeiro ou falso?
16. Como Deus responde às orações dos cristãos?
17. Quem é o nosso advogado?
O que ele faz por nós?
18. Por que é importante conservarmos limpa e pura a nossa vida?
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19. Qual é a esperança bendita do cristão para o futuro?
20. Explique por que o cristão está sujeito a enfermidades e à dor
mesmo depois que Cristo o remiu.

Pare
Teste

Repasse a lição 4 antes de fazer o teste 4 que se encontra
no meio deste livro.
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