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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.

—João 3:16

Portanto ide, ensinai todas 

as nações, batizando-as em 

nome do Pai, e do Filho e 

do Espírito Santo.

—Mateus 28:19
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Lição	5

Como tornar-se 
Cristão

•	 Objetivo	desta	lição
Oferecer um entendimento básico da experiência cristã e ensinar 

em passos simples como se tornar cristão.

•	 Introdução	à	lição
Dedique todo o tempo que se fizer necessário para estudar esta lição 

cuidadosamente. Se você ainda não nasceu de novo, esta lição pode ser 
o estudo mais importante da sua vida. Prepare-se para a eternidade. E 
se você já é cristão, este estudo dos fundamentos da salvação renovará 
o seu amor pelo Senhor.

Primeiro você vai estudar nove palavras bastante significativas na 
vida cristã. Procure as referências bíblicas e tente aprender o significado 
de cada uma delas. Não se apresse no estudo destas palavras, pois é 
importante que você as entenda bem para o melhor aproveitamento 
do restante da lição.
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Temos procurado tornar a segunda parte da lição o mais simples 
possível para que todos a entendam. Tornar-se cristão é simples se 
quisermos fazer nossa parte: crer, arrepender-nos e receber. Siga estes 
passos e entregue-se completamente a Jesus, e temos certeza de que a 
sua alma será abençoada.

A história do apóstolo Paulo e sua conversão lhe será útil e in-
teressante. Todos devemos nos converter. Nem todos teremos uma 
experiência como a de Paulo para nos fazer ver a realidade. Não pro-
cure tal experiência, mas sim procure a Deus. Deus transformará seu 
coração e sua vida, dando-lhe a experiência que ele quiser.

•	 Para	ler	e	estudar

 1. Tito �:�–7

 2. 1 Pedro 1:1–12

 �. 1 Pedro 1:1�–2�

 �. 2 Pedro 1:�–�

 �. Colossenses 1:1–17

 �. Colossenses 1:18–29

 7. Colossenses �:1–17

•	 Plano	da	lição

	 A.	Nove	palavras	significativas

	 B.	Três	passos	para	se	tornar	cristão

	 A.	Nove	palavras	significativas
Há várias maneiras de pensarmos a respeito da salvação. Po-

demos dizer que somos convertidos, regenerados, reconciliados, 
redimidos, justificados, ou santificados. A salvação inclui fé, ado-
ção e arrependimento. Estas coisas talvez não nos impressionem 
muito agora. Mas são palavras cheias de significado. A Bíblia as 
usa, e por isso queremos estudá-las. Nas próximas páginas dese-
jamos explicar o que significa cada uma delas. Nosso propósito é 
atingir assim uma maior apreciação pela salvação que Cristo fez 
por nós.
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	 1.	 A	reconciliação;	uma	mudança	de	relação	com	Deus
Leia Romanos �:10–11. Reconciliação quer dizer “a restau-

ração ao favor divino”. Em outras palavras, pela morte de Jesus 
nós podemos ter o favor de Deus novamente. O que nos separa 
de Deus? (1)

o pecado (Leia Isaías 59:2.)

Por causa do pecado não podemos ter comunhão com Deus.
Será que todos nós pecamos? (2)

Sim, todos pecamos. (Leia Romanos 3:23.)

Assim, todos estamos sob a condenação de morte. “A alma 
que pecar, essa morrerá” (Ezequiel 18:�). Mas a morte de Cristo 
abriu-nos um caminho de salvação. Quando recebemos a salvação, 
Deus nos perdoa os pecados e nos une consigo mesmo de modo 
que temos uma comunhão com ele tal como tinha Adão no Éden. 
Isto é reconciliação.

	 2.	 A	redenção;	uma	mudança	de	domínio
Leia Efésios 1:7. A palavra redenção quer dizer “comprar de 

novo, livrar”. No princípio, o homem foi feito à imagem de Deus. 
Mas depois, o que aconteceu? (�)

O homem caiu no pecado.

Ele passou a ser escravo do diabo. Deus não quis vê-lo mais 
nesse estado, pois amava o homem. Portanto, Deus decidiu refazer 
o homem, restaurando-o à sua imagem. Foi preciso sangue para 
redimir o homem; a obra do Calvário não foi barata. A redenção 
custou a Deus o seu Filho. Todos os que crêem em Jesus e o rece-
bem como Salvador e Senhor são redimidos e libertos:

  do pecado (Romanos �:18).

  da escravidão e da maldição da lei (Gálatas �:1�).

  do domínio do mundo (Gálatas 1:�; �:1�).

  do poder do diabo (Hebreus 2:1�–1�).

  da morte (Oséias 1�:1�; 1 Coríntios 1�:2�).

  da perdição e condenação (João �:1�–17).

Que quer dizer redimir? (�)
comprar de novo, livrar
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	 3.	 A	fé;	uma	mudança	de	atitude	para	com	Deus
Leia Hebreus 11:1. Há coisas que sabemos porque as percebemos 

por meio dos nossos sentidos: a audição, o tato, etc. Por exemplo, 
quando um menino toca o fogão, como sabe que está quente? (�)

pelo tato

Como sabe que as laranjas são saborosas? (�)
pelo gosto

Nada disso é fé. Tudo o que nos chega por meio dos sentidos 
naturais não é fé.

Também há muitas coisas que acreditamos só porque temos 
confiança no que os outros nos disseram. Por exemplo, todos 
achamos que houve homens que se chamaram César Augusto, 
Martinho Lutero e o Duque de Caxias. Você os conheceu? (7)

Não, pois viveram há muitos anos.

Mas temos evidências de que estes homens existiram, e nisso 
acreditamos. Isto é o que chamamos de fé natural. Muitas coisas 
na vida dependem da fé natural. Cremos no que dizem os jornais 
a respeito de tal notícia ou de uma promoção em determinada 
loja. Temos fé que o ônibus irá nos levar a certa cidade, ainda que 
nunca antes tenhamos ido lá.

A fé cristã também se baseia em abundantes evidências. Cremos 
em Deus porque há fartura de provas de sua existência. (Você as 
estudou na lição 1.) Cremos na Bíblia porque há evidências de que é 
a palavra de Deus. (Estas você viu na lição 2.) Mas a fé cristã crê em 
pessoas que não se vêem, conforme o depoimento que Deus deixou 
na Bíblia. De maneira que, a fé cristã ultrapassa a fé natural.

A fé, pois, é crer no que Deus diz e agir conforme essa crença. 
Se você não quer andar sobre uma ponte, pode dizer que tem fé 
nessa ponte? (8)

Não, pois não confia nela.

Se não faz o que a Bíblia manda, tem fé nela? (9)
não (A fé se torna evidente na obediência.)

Também existe a fé morta. Há uma grande quantidade de pes-
soas que dizem que crêem em Deus ou que têm fé, mas suas vidas 
não o demonstram. A fé viva é a fé que opera pelo amor (Gálatas 
�:�); é a fé que tem obras de obediência (Tiago 2:1�–20). A fé 
viva nos faz agir porque se apodera da alma. Esta fé vem pelo 
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ouvir e pelo estudar da palavra de Deus (Romanos 10:1�–17) e 
pela oração. Pelo fruto se conhece a árvore; pelas obras do homem 
pode-se saber que classe de fé ele tem.

O homem pecador não conhece a Deus; não tem confiança nele. 
Quando a pessoa se torna cristã, isto muda: ela crê em Deus; crê 
em tudo o que diz sua palavra. Podemos dizer, pois, que a fé é 
uma mudança de atitude para com Deus? (10)

Sim, podemos.

	 4.	 O	arrependimento;	uma	mudança	de	direção
O arrependimento consiste nas seguintes coisas:

 a. A convicção do pecado

O pecador tem que sentir e aceitar a culpa do seu pecado. O 
Espírito de Deus tem que lhe convencer do pecado, ativando sua 
consciência com a palavra de Deus. Pode alguém pedir perdão 
sinceramente sem que primeiro sinta culpa? (11)

Não pode.

 b. A tristeza segundo Deus

O pecador tem que sentir uma profunda tristeza por seu pecado. 
A tristeza do mundo pode fazer com que uma pessoa chore e se 
lamente porque foi comovida; mas, com a tristeza segundo Deus 
ela se aflige porque seu erro ofende a Deus. Qual destas tristezas 
provocará uma mudança de vida? (12)

a tristeza segundo Deus; a que sente por sua ofensa diante de Deus

 c. A confissão

Quando uma pessoa se arrepende sinceramente de seu pecado, 
então estará disposta a confessar o seu erro, primeiro a Deus e 
depois àqueles contra quem pecou. “Se confessarmos os nossos 
pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos pu-
rificar de toda a injustiça” (1 João 1:9).

 d. A restituição

A salvação veio à casa de Zaqueu porque ele demonstrou seu 
arrependimento quando se dispôs a devolver quatro vezes mais o 
que tinha roubado (Lucas 19:8). De modo que restituição significa 
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“corrigir nossas ofensas”. A mesma faz parte do arrependimento. 
Se alguém roubou dinheiro, deverá devolver a quantidade que 
roubou. Se contou uma mentira, deve confessá-la. No que for 
possível, devemos corrigir nossas ofensas. A restituição pode ser 
prova de nossa tristeza pelo pecado? (1�)

Sim, pode.

Se alguém se arrependeu sinceramente de seu pecado, então 
estará disposto a corrigir todo o mau que tiver feito.

 e. Deixar o pecado e voltar para Deus

Alguns confessam que pecaram, mas continuam pecando. O 
filho pródigo é um bom exemplo para nós. Ele confessou seu 
pecado, deixou seu pecado e se sujeitou a seu pai. É necessário 
deixar todo pecado. Leia Romanos �:2. Será que Deus vai perdoar 
a uma pessoa que continua pecando? (1�)

Não, não vai.

	 5.	 A	justificação;	uma	mudança	de	situação	diante	de	Deus
Romanos �:9: “Tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos 

por ele salvos da ira”. Ser justificado perante Deus significa uma 
mudança de situação diante de Deus. O pecador apresenta-se diante 
de Deus, culpado. O cristão apresenta-se diante de Deus como se 
nunca tivesse pecado; ou seja, justificado. Somos justificados:

  pela graça de Deus (Romanos �:2�; Efésios 2:8–9).

  pela fé (Romanos �:28).

  pelas obras (Tiago 2:2�).

  pelo sangue de Cristo (Romanos �:9).

  por Deus (Romanos 8:��).

Depois que somos justificados, Deus não se lembra dos nossos 
pecados. Ele nos tem por inocentes. Deus, nosso juiz, nos declarou 
justos! Isto é uma mudança de 

. (1�)
situação diante de Deus
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	 6.	 A	conversão;	uma	mudança	de	vida
O ensino da conversão é muito importante nas escrituras. O signi-

ficado exato de conversão é “ação de voltar, de mudar; mudança”.
Por natureza todos somos filhos da ira (Efésios 2:�), e assim 

é necessário que nos voltemos para Deus para que nos tornemos 
seus filhos. Então Deus efetua em nós uma grande mudança. As 
coisas que antes odiávamos, agora amamos; e as coisas que antes 
amávamos, agora odiamos. Esta tem de ser a experiência de todo 
cristão... senão, não é cristão. Vivíamos para o diabo, mas agora 
vivemos para ________. (1�)

Deus

Por isso dizemos que a conversão é . (17)
uma mudança de vida

A conversão significa uma mudança de vida e não simplesmente 
uma mudança de traços pessoais. O cristão ainda come e dorme 
(pode desfrutar de um sorvete tal como antes), mas seu propósito 
em comer e dormir é diferente. Tudo o que o pecador faz, o faz 
por razões egoístas, mas o cristão faz tudo para a honra e a glória 
de Deus e para o benefício dos homens.

Veja estes exemplos de conversão no Novo Testamento: Atos 
9:1–18; 10:1–�8; 1�:2�–��. Estes homens se converteram, foram 
transformados! Lembre-se, quando alguém se converte, toda sua 
vida muda. Pode alguém ser salvo sem se converter? (18)

não pode

	 7.	 A	regeneração;	uma	mudança	de	natureza
Que disse Jesus a Nicodemos em João �:7? (19)

“Necessário vos é nascer de novo”

Isto é, precisamente, a regeneração. Na Bíblia, a palavra rege-
neração quer dizer “renovação espiritual”. Todos os homens estão 
mortos espiritualmente, pois todos pecaram. Mas quando Jesus 
com seu Santo Espírito entra na vida do pecador arrependido, este 
passa a ser vivo para Deus. “E vos vivificou, estando vós mortos 
em ofensas e pecados” (Efésios 2:1).

“Se alguém está em Cristo, nova criatura é” (2 Coríntios �:17). 
“Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, 
assim andemos nós também em novidade de vida” (Romanos �:�).
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A regeneração não é:
  simplesmente reformar-se.

  simplesmente lamentar-se pelo pecado.

  simplesmente afiliar-se a alguma igreja.

  simplesmente viver uma vida boa.

  simplesmente um melhoramento social.

  simplesmente aceitar certa doutrina cristã.

Nada disso, a regeneração é a obra de Deus no coração humano, 
efetuada:

  pelo Espírito de Deus (João �:�; Romanos 8:11; Tito �:�).

  pela palavra de Deus (Romanos 1:1�).

Você escolheu nascer? (20)
não

Mas quando alguém nasce de novo, tem que ser por escolha 
ou decisão. Deus não efetua a regeneração a não ser que a pessoa 
coopere. Leia João 1:12. O homem tem que fazer sua parte. Ele 
tem que aceitar a graça de Deus pela fé. Veja Gálatas �:2�.

As crianças inocentes não precisam da regeneração, pois são 
salvos já em sua inocência. Jesus disse: “Deixai os meninos, e 
não os estorveis de vir a mim; porque dos tais é o reino dos céus” 
(Mateus 19:1�). Quando a criança chega à idade em que se torna 
responsável diante de Deus, então tem que nascer de novo. A re-
generação é uma mudança de ________________. (21)

natureza

	 8.	 A	adoção;	uma	mudança	de	família
Como um órfão passa a ter pais? (22)

por meio da adoção

Deus em sua misericórdia permitiu que os “filhos do diabo” 
pudessem se tornar filhos dele. A isto chamamos de adoção. A 
Bíblia a explica em Romanos 8:1�–1�. Deus deseja receber em sua 
família feliz os filhos deste mundo, mas só os recebe com certas 
condições. Para sermos adotados por Deus temos que:
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  ter fé. “Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem 
feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu nome” (João 1:12).

  ser regenerados. Os que crêem em seu nome são “nascidos de 
Deus”.

A adoção é uma obra da graça de Deus. Somente temos que 
cumprir os seus requisitos, e então Deus realiza a obra de adoção. 
Assim como nenhum menino órfão pode fazer parte de uma família 
a não ser pela adoção, assim também nenhum “filho do diabo” 
pode se tornar “filho de Deus” a não ser pela graça perdoadora e 
a adoção do Pai celestial.

O cristão, como filho adotado de Deus, assemelha-se a seu 
Pai. Que características devemos ver no filho de Deus? Observe 
as seguintes:

  O filho de Deus recebe açoites (Hebreus 12:�).

  O filho de Deus segue o Espírito (Romanos 8:1�).

  O filho de Deus obedece ao Pai (1 João 2:�; �:1–�).

  O filho de Deus confia em Deus como um menino em seu pai 
(Mateus 18:1–�).

  O filho de Deus ama os irmãos (1 João �:1�).

  O filho de Deus vive em paz com todos (Mateus �:9; Romanos 
12:18).

  O filho de Deus imita Deus (Efésios �:1).

  O filho de Deus ama até aos inimigos (Mateus �:��–�8).

	 9.	 A	santificação;	uma	mudança	de	serviço
Procure e escreva as duas referências que lhe sugerimos a 

seguir:
2 Timóteo 2:21 

 

2 Tessalonicenses 2:1� 
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De que palavra se deriva a palavra santificação? (2�)
santo (santificação)

A santificação é o processo de nos tornarmos santos. Leia atenta-
mente estes versículos de 1 Coríntios �:9–11, enchendo as lacunas: 
“Não sabeis que os ________________ não hão de herdar o reino 
de Deus? Não erreis: nem os devassos, nem os idólatras, nem os 
adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, 
nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os 
roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns ______ 
________; mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, 
mas haveis sido justificados em nome do Senhor __________, e 
pelo Espírito do nosso ________.”

Todos nós éramos injustos, mas se já nos convertemos em cris-
tãos, não o somos mais. Deus nos santificou; tornou-nos santos. Esta 
obra de nos tornar santos engloba pelo menos dois significados:

  o de nos limparmos (Hebreus 10:10–1�)

  o de nos apartarmos do que é imundo e de nos consagrarmos 
ao serviço sagrado (João 17:1�–19; 1 Tessalonicenses �:�; 2 
Timóteo 2:21)

Deus usa homens e mulheres para fazer a sua obra, mas ele 
não usará nenhuma pessoa imunda para o seu serviço sagrado. As 
pessoas que ele usa primeiro têm que ser limpas de seus pecados 
e consagradas somente a ele.

Deus nos santifica quando nascemos de novo. Quando abrimos nos-
so coração para recebermos a Cristo como nosso Salvador, o Espírito 
de Deus entra para limpá-lo e enchê-lo de desejos santos. Só então é 
que estamos preparados para servir ao Deus santíssimo. Sendo seus 
filhos, temos de ser santos como ele é santo (1 Pedro 1:1�–1�).

Na Bíblia, a obra de santificação é atribuída ao trino Deus:
  O Pai nos santifica (Judas 1).

   O Filho nos santifica (Hebreus 2:11).

  O Espírito Santo nos santifica (Romanos 1�:1�; 1 Pedro 1:2).

Nós não podemos santificar a nós mesmos, mas temos que fazer 
a nossa parte: temos que nos render a Deus e cooperar ativamente 
com ele. E temos que continuar cooperando com ele, crendo na sua 
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palavra e lhe obedecendo, deixando-a operar em nossa vida. Escre-
va aqui 2 Coríntios 7:1.  

 

Não continuamos sendo santos só porque Deus nos santificou 
(nos fez seu santo povo) quando nascemos de novo. Temos que 
deixar que ele continue trabalhando em nossa vida. Sua obra san-
tificadora, mesmo sendo perfeita, precisa ser frutífera, produzindo 
em nós uma vida santa até ao fim.

“Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém 
verá o Senhor” (Hebreus 12:1�).

Leia 1 João �:2. Algum dia seremos semelhantes a Cristo quan-
do o virmos face a face.

Quais são os dois significados da santificação? (2�)
purificarmo-nos, e separarmo-nos para o serviço sagrado

A seguir apresentamos-lhe as nove palavras que vimos estudan-
do. Escreva ao lado de cada palavra a mudança que corresponde 
a cada conceito e aprenda a lista de cor.

	 A	palavra	 A	mudança

 1. A reconciliação 

 2. A redenção 

 �. A fé 

 �. O arrependimento 

 �. A justificação 

 �. A conversão 

 7. A regeneração 

 8. A adoção 

 9. A santificação 

	 B.	Três	passos	para	se	tornar	cristão
Agora, após ter estudado as quatro lições anteriores, estamos 

seguros de que você já consegue entender que Deus fez tudo o que 
era necessário para salvar a humanidade do pecado. Ele prometeu 
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um Salvador; o Salvador Jesus Cristo veio à terra, viveu uma vida 
perfeita, morreu, ressuscitou dos mortos e agora está no céu ro-
gando por nós. Depois, Deus mandou o Espírito Santo ao mundo 
para convencer os homens do pecado, e para consolar os cristãos 
e guiá-los em toda a verdade. Deus não precisa fazer nada mais 
para a nossa salvação. O resto fica para cada um de nós. Deus não 
entrará em nossas vidas à força. Nós temos que abrir a porta de 
nosso coração e lhe permitir a entrada.

Abra sua Bíblia e copie aqui Apocalipse �:20.  
 
 

Só em lermos este versículo podemos ver a boa vontade de Deus 
de entrar em nosso coração. Ele está pronto tão logo estejamos. 
Tudo o que temos que fazer é cumprir os requisitos. Não pode-
mos merecer a salvação; mas Deus deseja que nos aproximemos 
dele cumprindo as condições que ele estipulou em sua palavra. A 
salvação é gratuita, mas temos que deixar nossa vida pecaminosa 
para aceitá-la.

Eis aqui as condições, ou seja, os passos que temos que dar 
para nos tornarmos cristãos.

	 1.	 Crer
Para se tornar cristão, a pessoa tem que crer em Deus e em seu 

Filho Jesus Cristo. “Ora, sem fé é impossível agradar-lhe; porque 
é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele 
existe, e que é galardoador dos que o buscam” (Hebreus 11:�). 
“Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de 
vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se 
glorie” (Efésios 2:8–9). Devemos ter fé ou crer que Deus existe. 
Devemos crer que ele pode nos salvar. “Todo aquele que crê que 
Jesus é o Cristo, é nascido de Deus; e todo aquele que ama ao que 
o gerou também ama ao que dele é nascido” (1 João �:1).

Crer significa mais do que ter um conhecimento mental. Crer 
significa aceitar a palavra de Deus e fazer o que ela nos manda. 
Você crê de todo coração que Deus existe? Crê que Jesus é o Filho 
de Deus? (1 João �:1�) Crê que Jesus pode perdoar os seus peca-
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dos? (Efésios 1:7) Se puder responder “sim” a estas três perguntas, 
repita esta oração:

“Ó Deus do céu, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus e 
que ele foi enviado para perdoar meus pecados.”

	 2.	 Arrepender-se
Se você realmente crê em Deus e crê em Jesus Cristo como o 

único que pode tirar os seus pecados, então você se arrependerá. 
Arrepender-se quer dizer lamentar e estar verdadeiramente triste 
por todos seus pecados. Quer dizer apartar-se deles, deixar de pra-
ticá-los, deixar de pecar. Muitas pessoas, quando estão tristes por 
seus pecados, choram perante o Senhor. A tristeza verdadeira pode 
provocar lágrimas. Mas provoca bem mais do que isso. “Porque a 
tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da 
qual ninguém se arrepende” (2 Coríntios 7:10).

A tristeza pelo pecado também produzirá a vontade de confessar 
os pecados. Você não será capaz de se lembrar de cada pecado 
cometido; mas se alguns perturbam a sua consciência, então deve 
confessá-los.

Outra parte do arrependimento é corrigir ou reparar o que tiver-
mos feito de mal contra os outros. Se você roubou dinheiro, terá 
que devolvê-lo. Se mentiu, deve corrigir o que disse. É isto o que 
chamamos de restituição. Pode você orar dizendo esta oração?

“Deus Santo, sou pecador. Estou verdadeiramente arrependido 
de todos os meus pecados passados. Perdoa-me, Senhor, e lava-me 
com o sangue de Jesus Cristo. Prometo fazer restituição de todos 
meus pecados, corrigindo o mal que fiz.”

	 3.	 Receber
Escreva João 1:12. 

 

Você quer receber Jesus em seu coração? Se não o recebeu 
antes, faça-o agora mesmo. Faça esta oração:

“Vem, Senhor Jesus, a meu coração. Joga fora tudo o que for 
mau, e enche meu coração com o teu Espírito Santo. Tudo o que 
sou, tudo o que tenho e possuo, entrego a ti. Pai Santo, ensina-me 
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a tua verdade por meio do teu Espírito e ajuda-me a viver segundo 
a tua palavra. No nome de Jesus. Amém.”

Querido aluno, agora que deu estes três passos para se tornar 
cristão, você irá desejar encontrar uma igreja bíblica na qual possa 
se batizar. O batismo simboliza a experiência de conversão. Ele 
é importante porque é um mandamento de Deus. Você irá desejar 
obedecer sempre a Deus e ser identificado com seu povo.

Se você cumpriu os requisitos, então pode tomar para si as 
seguintes promessas. Você pode saber que seus pecados estão 
perdoados e que está salvo conforme a Bíblia diz. Procure estas 
referências e copie as promessas aqui:

Romanos 10:9–10  
 
 
 
 

Romanos 10:1�  

Efésios 2:�–�  
 
 
 
 
 

Tornar a nascer novamente talvez não seja uma grande ex-
periência emocional para você, mas agora você deve ter paz em 
seu coração. Sua consciência deve estar limpa. O fato de ter sido 
regenerado, justificado e adotado na família de Deus lhe trará a 
alegria e o gozo do Senhor.

O Espírito Santo mora na pessoa que está em paz com Deus. Es-
creva a seguir o fruto do Espírito que aparece em Gálatas �:22–2�. 
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Tudo isto você vai encontrar em sua vida, pois Jesus e seu Es-
pírito Santo entraram nela. Há três coisas que você desejará fazer 
de agora em diante:

  ler a Bíblia. Comece com João 1, ou 1 João 1.

  orar com freqüência; “sem cessar” (1 Tessalonicenses �:17).

  testemunhar para outros (Atos 1:8).

Você deve procurar agora mesmo contar a alguém o que lhe 
aconteceu. Dê seu testemunho. Nós também queremos ouvi-lo. 
Escreva seu testemunho na folha do teste, e assine embaixo.

Uma coisa mais: Procure se abrir com alguém próximo a você 
que seja cristão. Procure alguém que ame ao Senhor e viva segundo 
a Bíblia. Sente-se com essa pessoa; fale de qualquer problema que 
tenha e orem juntos. Isto lhe fará um grande bem. Nós, seus instru-
tores, também estamos à disposição para lhe ajudar em qualquer 
coisa que você compartilhar conosco por correspondência.

Una-se a uma igreja bíblica e assista a seus cultos regularmente 
para que assim cresça na vida cristã. Os pastores fiéis se alegrarão 
de ajudá-lo em qualquer problema que tiver.

A seguinte lição é sobre a segurança da salvação, e a mesma 
deve resultar numa grande bênção para você.

Estamos orando por você!
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o perseguidor perseguido

— Senhor, não lhes imputes este pecado! — clamou Estêvão, en-
quanto as pedras golpeavam seu corpo ferido. Estas foram suas últimas 
palavras. A multidão enfurecida conseguiu o que queria nesse dia, e 
Estêvão tornou-se o primeiro dos muitos que seriam martirizados por 
sua fé em Cristo.

Num canto, um pouco afastado, Saulo guardava as capas daqueles 
homens que atiravam as pedras. Aquelas palavras de Estêvão devem 
ter se chocado bruscamente contra a sensação de satisfação que Saulo 
sentia e uma grande confusão se apoderou de sua mente. Estou muito 
contente de ver que este herege foi eliminado. Mas, como pôde manter 
um espírito como esse, até à morte? E quem é este “Senhor” a quem 
ele falou?

Nascido em Tarso, Saulo tinha vindo a Jerusalém para aprender do 
grande mestre judeu, Gamaliel. E tinha aprendido muito bem. Como 
fariseu, seu zelo ardente em obedecer à lei se desafogou bastante na 
perseguição da igreja primitiva, os que criam em Jesus como o Mes-
sias. Saulo ficou impulsionado inclusive a invadir as casas dos crentes, 
capturando homens e mulheres e os encarcerando. Em sua fúria, matou 
a muitos. Enquanto fazia tudo isto, ele pensava que estava fazendo a 
vontade de Deus.

Pensando desta forma, conseguiu autorização do sumo sacerdote 
para ir a Damasco capturar todos os cristãos de lá e trazê-los cativos 
para Jerusalém. Assim, com a sede de vingança em seu coração, e 
cartas do sumo sacerdote no seu bolso e muitos homens ao seu lado, 
partiu para Damasco.

Quando sua caravana se aproximava de Damasco, quase ao meio 
dia, de repente uma luz brilhante do céu resplandeceu ao seu arredor. 
Saulo caiu ao chão. E uma voz do céu lhe disse:

— Saulo, Saulo, por que me persegues?
Os homens que vinham com ele tremeram. A voz... de onde vinha? 

Embora não entendessem o que dizia, ouviram que Saulo respondeu:
— Quem és, Senhor?
— Eu sou Jesus a quem tu persegues.
Saulo, humilhado e atemorizado, entendeu que este era o Senhor 

de Estêvão. Então, ele respondeu:
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— Que devo fazer, Senhor?
Novamente a voz disse:
— Levanta-te, e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém 

fazer.
Então tudo voltou ao normal e tudo ficou em silêncio. Só o sol 

brilhava sobre o caminho, como se não tivesse sucedido nada. Todos 
ficaram atônitos, perguntando-se: O que será que foi isso?

Saulo, aquele jovem forte e orgulhoso inclinou sua cabeça e es-
tendeu a mão.

— Por favor, podem me levar a Damasco? — rogou-lhes. Ele estava 
completamente cego.

Saulo esperou em Damasco na casa de Judas na rua chamada Di-
reita. Em sua contínua escuridão meditava e orava. Não queria comer 
nem beber. Passados três dias, teve uma visão. Viu a um homem cha-
mado Ananias que lhe punha as mãos sobre a cabeça e lhe devolvia 
a vista.

Enquanto isso, Ananias, um discípulo, também teve uma visão. Deus 
lhe disse que fosse à casa de Judas na rua Direita e que perguntasse por 
Saulo. Ananias tinha ouvido falar do terrível Saulo. Tinha ouvido da 
forma em que este homem tinha matado e encarcerado a muitos cristãos 
em Jerusalém. Também sabia por que Saulo tinha vindo a Damasco. 
Ananias tinha muito medo do que Saulo poderia fazer contra a igreja. 
Mas Deus disse a Ananias que Saulo algum dia iria levar o evangelho 
aos gentios, aos reis e aos próprios judeus, e que iria sofrer muito por 
causa do evangelho da mesma maneira que tinha feito sofrer a outros.

Com esta segurança, Ananias foi aonde estava Saulo.
— Irmão Saulo — saudou-o Ananias —, o mesmo Jesus que viste 

no caminho me enviou a ti.
Dito isto, Saulo recobrou a vista num instante.
Quando Ananias voltou para sua casa, deixou para trás um homem 

transformado. Não só tinham sido abertos os olhos físicos de Saulo, 
mas também seus olhos espirituais. Agora ele era um crente batizado, 
cheio do Espírito de Jesus.

Este novo Saulo começou a pregar sobre Jesus nas sinagogas. O 
povo nem conseguia acreditar. Será que era o mesmo homem que há 
poucos dias havia caçado os cristãos como se fossem animais?
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Agora Saulo, o caçador, tornou-se Saulo, o caçado; o perseguidor 
passou a ser o perseguido. Certos judeus de Damasco queriam desfazer-
se dele. Ficaram nas portas da cidade, dia e noite, querendo matá-lo. 
Saulo descobriu seus planos e escapou. Uma noite seus amigos o 
puseram num grande cesto e o baixaram de noite pela muralha que 
rodeava a cidade.

Três anos depois, quando Saulo voltou a Jerusalém, os discípulos 
ali ainda tinham medo dele. Não tinham esquecido como ele tinha 
assolado os cristãos e a igreja. Não podiam crer que ele era um deles 
agora, que pertencia à igreja. Mas Barnabé o apresentou ao grupo 
de cristãos de lá, explicando como Saulo havia tido aquele encontro 
com Jesus. E ao vê-lo pregar em Jerusalém, até o mais cético teve que 
admitir que Saulo havia mudado.

O resto da vida de Paulo (nome com que passou a ser conhecido) 
foi cheio de perigos e de toda classe de audácias. Com freqüência ar-
riscava sua vida para propagar o evangelho de Jesus. Sua determinação 
de propagar a verdade contrastava com sua determinação anterior de 
atacá-la. A mudança de senhor trouxe uma mudança total a sua vida. 
O voraz perseguidor converteu-se num santo perseguido.

Cristo mudará sua vida também... se o permitir. Para isso, não 
precisa muito estudo ou inteligência. Precisa de um coração e uma 
vontade que estejam submetidos a Cristo. O novo senhor é quem faz 
toda a diferença na sua vida.

Oração: “Pai, toma-me e faz de mim o que queres que eu seja. 
Amém.”
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revisão

•	 Sobre	a	seção	“Para	ler	e	estudar”

 1. Deus nos salvou “segundo a sua misericórdia, nos salvou pela 

__________________ da __________________________ e da 

__________________ do Espírito Santo” (Tito �:�).

 2. A respeito de que inquiriram e diligentemente trataram os 

profetas? (1 Pedro 1:1–12)  

 

 �. Como uma pessoa se redime? (1 Pedro 1:1�–2�) 

 �. O cristão despoja-se do velho homem com seus feitos. Verdadeiro 

ou falso? (Colossenses �:1–17)

 �. Escreva cinco coisas que Deus faz para o cristão (Colossenses 

1:9–1�).

 a.  

 b.  

 c.  

 d.  

 e.  

•	 Sobre	a	lição

 �. Como podemos ser reconciliados com Deus? 
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 7. Reconciliação quer dizer 

 8. Os que receberam a Cristo são remidos de quais seis coisas?

 a.  

 b.  

 c.  

 d.  

 e.  

 f.  

 9. O que torna a fé viva? 

 10. Como recebemos a fé? 

 11. Escreva as cinco partes do arrependimento.

 a.  

 b.  

 c.  

 d.  

 e.  

 12. Que é a justificação? 

 1�. Conversão significa:

 a. “comprar de novo”.

 b. “mudança de vida”.

 c. “a restauração ao favor divino”.
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 1�. Explique o que é a regeneração. 

 1�. Que duas coisas são necessárias para que sejamos adotados por 

Deus?

 a.  

 b.  

 1�. Escreva cinco características que devemos ver nos filhos de 

Deus.

 a.  

 b.  

 c.  

 d.  

 e.  

 17. Que é a santificação? 

 18. Escreva os três passos que tomamos para nos tornarmos cristãos.

 a.  

 b.  

 c.  

 19. Crer significa “ter um conhecimento mental”. Verdadeiro ou 

falso?

 20. Segundo Hebreus 11:�, aquele que se aproxima de Deus precisa 

crer em quê? 
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 21. Se estamos verdadeiramente arrependidos de nossos pecados, 

também teremos a vontade de 

 22. Como podemos saber que nossos pecados estão perdoados e que 

estamos salvos? 

 2�. Escreva três coisas que uma pessoa que nasceu de novo em Cristo 

desejará fazer.

 a.  

 b.  

 c.  

 2�. Preencha os espaços.

 a. a reconciliação: uma mudança de 

 b. a redenção: uma mudança de 

 c. a fé: uma mudança de 

 d. o arrependimento: uma mudança de 

 e. a justificação: uma mudança de 

 f. a conversão: uma mudança de 

 g. a regeneração: uma mudança de 

 h. a adoção: uma mudança de 

 i. a santificação: uma mudança de 
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Lição	6

a segurança da 
salvação

•	 Objetivo	desta	lição
Levar o aluno a um entendimento do privilégio que tem de desfrutar 

a plenitude da segurança da salvação.

•	 Introdução	à	lição
Estamos felizes que você concluiu as primeiras cinco lições e que 

já está pronto para começar o estudo desta lição tão importante que 
trata sobre a segurança da salvação. Supomos que você já recebeu a 
Cristo Jesus como seu Salvador e Senhor. A Bíblia não dá nenhuma 
segurança a ninguém que não seja cristão.

Há muitos hoje em dia que dizem ser cristãos, mas não o são; isso 
podemos saber pelo fruto que produzem. A pessoa que freqüenta uma 
igreja mas não vive de acordo com a Bíblia não é cristã. Há muita 
gente boa moralmente no mundo (ajudam aos pobres, trazem alegria 
a muitos e não fazem mal a ninguém), mas se não nascerem de novo, 



28

não poderão entrar no reino de Deus. Se Jesus não vive em seus  co-
rações, não podem ter a segurança que tem o cristão.

Que quer dizer a segurança da salvação? Isto quer dizer simples-
mente que você está seguro de que tem a salvação por meio de Jesus 
e que o Espírito Santo vive dentro de você. Em outras palavras, você 
pode saber que seus pecados passados estão perdoados e que agora 
tem paz com Deus. Também pode ter a certeza de que irá para o céu 
quando morrer se permanecer fiel a Deus e à sua palavra. É possível 
abandonar a Deus e ir para o inferno. Mas Deus é fiel em nos alertar 
se começarmos a ir pelo mau caminho. Você sempre pode saber qual 
é o caminho correto. Pode saber a vontade de Deus, examinando sua 
palavra e consultando outros cristãos.

No entanto, talvez você faça esta pergunta para si mesmo: “Como posso 
saber que estou salvo? Às vezes sinto que nasci de novo, mas outras vezes 
não tenho certeza disso.” Sua pergunta e suas opiniões são como as de 
muita gente. Vamos achar a resposta na Bíblia. A Bíblia sempre está certa, 
e, além disso, podemos descobrir o que pensa Deus de nós examinando as 
escrituras. Creia em Deus quando lhe falar por meio de sua palavra!

•	 Para	ler	e	estudar

 1. Comunhão com Cristo (1 João 1:1–2:2)

 2. A obediência a Cristo e a permanência nele (1 João 2:�–29)

 �. Os crentes como filhos (1 João �:1–9)

 �. O amor que produz obediência, a prova de ser filho (1 João 
�:10–2�)

 �. Provando os espíritos (1 João �:1–�)

 �. Ensinamentos sobre o amor (1 João �:7–21)

 7. Ensinamentos sobre a vitória (1 João �)
 • Sinais do novo nascimento (v. 1)

 • A obediência, prova do amor (vv. 2–�)

 • A fé vence o mundo (vv. �–�)

 • Testemunho triplo (vv. �–9)

 • O grande pecado (v. 10)
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 • Cristo, nossa vida (vv. 11–1�)

 • A oração na vida do crente (vv. 1�–17)

 • O crente pode saber (vv. 18–21)

•	 Plano	da	lição

	 A.	A	base	para	a	segurança	de	salvação

	 B.	Os	sentimentos	e	a	segurança	de	salvação

	 C.	Versículos	que	dão	segurança	de	salvação

	 A.	A	base	para	a	segurança	de	salvação

	 1.	 Entender	a	obra	de	Deus
Para termos a segurança de salvação, para sabermos que somos 

salvos, devemos entender o que Deus fez quando recebemos a 
Cristo como nosso Salvador e Senhor. A seguir estudaremos seis 
pontos a respeito da obra de Deus em nosso favor.

 a. Deus nos aceita e nos adota

Aqui estão as primeiras duas coisas que Deus faz por nós quando 
nos entregamos a ele. Ele nos adota em sua família e “nos fez agra-
dáveis a si no Amado” (Efésios 1:�). Na lição anterior, aprendemos 
que a adoção significa uma mudança de ______________. (1)

família

Passamos a ser filhos de Deus por meio da adoção. Por natureza 
somos filhos do diabo; mas quando nos voltamos do diabo para 
Deus, então também passamos:

  das trevas para luz (1 Pedro 2:9).

  dos demônios para os anjos (Efésios 2:2; Hebreus 1:1�–1�).

  das más companhias para a família de Deus (Efésios 2:19).

  da condenação com Satanás para uma herança com Cristo (Ro-
manos 8:17).
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 b. Deus nos traz para perto de si

Nós nos achegamos a Deus pelo sangue de Jesus (Efésios 
2:12–1�). O pecado nos afasta de Deus, mas pela fé no sangue de 
Jesus, podemos nos aproximar de Deus agora. Deus perdoa nossos 
pecados; tira-os de nós. Ficamos, então, puros e brancos diante dele. 
A Bíblia diz: “Vossos pecados (…) se tornarão como a branca lã” 
(Isaías 1:18). Escreva aqui Hebreus 10:17.  

 

O fato de saber que Deus perdoou seus pecados e que agora 
você está perto de Deus deve ser um motivo de grande bênção 
para você.

 c. Deus nos livra da condenação

A Bíblia diz em João �:17–18 que não há nenhuma condenação 
para a pessoa que crê em Cristo. Uma pessoa que vive em pecado 
se sente culpada cada vez que se lembra do seu pecado. O peca-
dor tem a ira de Deus sobre ele (João �:��). Saiba você bem que 
o pecador não é feliz nem goza de nenhuma paz verdadeira. No 
entanto, quando um pecador se converte em cristão, seus pecados 
desaparecem e fica livre de condenação; já não tem peso na sua 
consciência. Paz! Que coisa maravilhosa, não é?

 d. Deus nos justifica (Romanos 5:1)

Você lembra o que quer dizer a justificação? (2)
uma mudança de situação diante Deus; ser justo como se nunca houvesse 
pecado

Agora somos filhos de Deus e santos de Deus porque esta-
mos justificados. Sermos justificados nos traz paz com Deus e 
protege nossos corações e mentes. Copie Filipenses �:7 aqui: 

 
 

 e. Deus nos transporta para seu reino

Meditar em Colossenses 1:12–1� deve causar-lhe grande ale-
gria. No mundo só há dois reinos. Quais são? (�)

o reino de Deus e o reino de Satanás
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Toda pessoa está ou num ou noutro. Quando recebemos a Jesus 
e prometemos viver para ele, mudamos do reino de Satanás para o 
reino de Deus. Esta mudança nos leva a um relacionamento correto 
com Jesus Cristo, “ao qual, não o havendo visto, amais; no qual, 
não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e 
glorioso” (1 Pedro 1:8).

 f. Jesus roga por nós

Quando duvidamos de nossa salvação, dá-nos ânimo saber que 
Cristo está à direita de Deus, intercedendo por todos os seus filhos. 
Cristo sabe todas nossas fraquezas e lutas. Mesmo sendo Deus, se 
fez homem e experimentou a vida de homem. Venceu as mesmas 
tentações que nos perseguem (Hebreus �:1�). De maneira que, ele 
pode nos ajudar em nossas lutas (Hebreus 2:17–18). Como nos 
ama! E se pecarmos, ele rogará por nós diante de seu Pai (1 João 
2:1–2). Deus não nos separa de sua graça no momento em que 
pecamos, mas nos dá oportunidade para nos arrependermos. Será 
que isso não nos dá o direito de fazermos vista grossa a algum 
pecado, por insignificante que nos pareça? (�)

de jeito nenhum

Mas quando entendemos a obra de Cristo como nosso fiel sumo 
sacerdote, isso nos ajuda a sentirmos segurança em sua graça.

	 2.	 Provas	da	salvação
Os seguintes pontos e escrituras lhe farão ver claramente se você 

é cristão ou não. Se você puder responder “sim” às perguntas em 
itálico no final de alguns dos seguintes parágrafos, então pode estar 
seguro de que a salvação chegou a você e que Deus está satisfeito 
com a sua vida.

 a. A vida diária (1 João 1:6–7)

O crente anda conforme a palavra de Deus. “Andar na luz” quer 
dizer seguir a Jesus, fazendo o que ele quer que façamos. Quer 
dizer obedecer a tudo o que entendemos da vontade de Deus.

Dizemos que uma pessoa é forte moralmente quando consegue 
resistir à tentação. Dizemos que tem bom caráter quando vive 
corretamente diante Deus. “Sede santos, porque eu sou santo” 
(1 Pedro 1:1�). Deus é santo; e quando ele vive em nós, também 
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passamos a ser santos. Praticamos tudo o que Deus nos diz na 
Bíblia. Andamos na luz quando andamos em obediência a tudo o 
que entendemos da Bíblia, porque: “Lâmpada para os meus pés 
é tua palavra, e luz para o meu caminho” (Salmo 119:10�). O 
cristão quer fazer o que é certo e sempre é receptivo à verdade. 
Você anda na luz?

 b. A confissão (1 João 1:9)

Quando uma pessoa se torna cristã, seus pecados passados são 
perdoados. Agora deseja fazer o correto. Deseja obedecer à Bíblia. 
Há vezes, no entanto, em que nos damos conta de que ofendemos 
o Senhor. O que fazemos então? (�)

Confessamos nosso pecado ao Pai no nome de Jesus.

O Espírito Santo irá nos revelar o pecado; e quando sentimos 
a convicção de ter cometido qualquer pecado, devemos imediata-
mente confessá-lo. Se ofendemos a outra pessoa, devemos também 
confessar-lhe nossa falta e nos corrigir.

O cristão não pratica o pecado; não peca de propósito. Mas, “se 
alguém pecar, temos um Advogado para com o Pai, Jesus Cristo, 
o justo” (1 João 2:1). “Se confessarmos os nossos pecados, ele é 
fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a 
injustiça” (1 João 1:9). Não se desanime quando cair; levante-se, 
confesse seu erro e siga “andando na luz”. Você já fez todas as 
confissões que devia fazer?

 c. A obediência (1 João 2:3)

“E nisto sabemos que o conhecemos: se guardarmos os seus 
mandamentos” (1 João 2:�). Jesus disse em João 1�:1�: “Se me 
amais, guardai os meus mandamentos”. Depois que nos conver-
temos, recebemos o desejo de obedecer ao Novo Testamento. 
Também devemos obedecer a nossos pais, a nossos pastores e aos 
governantes do país. Veja se consegue encontrar versículos que 
nos mandam obedecer a estes três:

  pais 

  pastores 

  governantes  (�)

Efésios 6:1–3; Hebreus 13:17; Tito 3:1 (ou outros)
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A obediência vai muito além do que isso. Se você não foi ba-
tizado, então vai querer cumprir este mandamento (Atos 2:�8). A 
Bíblia também nos manda testemunhar por meio de nossa vida e 
de nossas palavras (1 Timóteo �:12). Ensina-nos a não nos con-
formarmos com o mundo (Romanos 12:2). A Bíblia não diz que 
devemos usar certo estilo de roupa, mas sim exige que seja uma 
roupa modesta (1 Timóteo 2:9). A modéstia significa ter nossos 
corpos cobertos com roupa. Jóias são proibidas por mandamento 
na Bíblia (1 Timóteo 2:9; 1 Pedro �:�). Desejará participar da 
santa ceia (1 Coríntios 11:2�–2�), lavar os pés uns dos outros 
(João 1�:1�–1�) e saudar os irmãos com o ósculo santo (1 Tes-
salonicenses �:2�). Se você é cristã, irá desejar se cobrir com o 
véu da mulher cristã e deixar crescer o cabelo sem o cortar (1 
Coríntios 11:1–1�).

Se você puder conseguir uma concordância da Bíblia, veja se 
encontra onde são ordenadas estas coisas:

  orar sem cessar  (7)

1 Tessalonicenses 5:17

  lançar toda nossa ansiedade sobre ele  (8)

1 Pedro 5:7

  não nos inquietarmos pelo dia de amanhã  (9)

Mateus 6:34

  desejar o leite espiritual  (10)

1 Pedro 2:2

  aguardar a vinda de Jesus  (11)

Mateus 25:13 (ou outro)

A Bíblia não ensina que somos salvos por nossas boas obras. 
Perante Deus, as obras que possamos fazer para ganhar a salvação 
são lixo, obras mortas. Somos salvos pela graça por meio da fé 
(Efésios 2:8–9). Mas a fé verdadeira opera pelo amor (Gálatas 
�:�). Queremos agradar a Deus porque o amamos. Isto se torna 
uma verdadeira prova de nossa salvação. Querido aluno, não deixe 
que o diabo o engane. Não se rebele contra nada do que Deus lhe 
pede em sua palavra. Submetendo-se ao Senhor e à sua palavra, 
você terá alegria . Você é obediente à palavra de Deus?
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 d. A permanência no Filho e no Pai

Primeira de João 2:2�–2� nos diz que devemos permanecer nas 
coisas de Deus. Somente se examinarmos a palavra e a ela guar-
darmos, poderemos “permanecer no Filho e no Pai”. A palavra é 
para nossa vida espiritual o mesmo que o alimento é para nosso 
corpo físico. Jesus é “o pão da vida”. Ao ler a palavra de Deus, você 
está alimentando seu espírito. A negligência da leitura da Bíblia 
é uma das primeiras indicações da doença espiritual da apostasia. 
Você está permanecendo no Filho e no Pai?

 e. A conduta reta (1 João 2:28–29)

É necessário continuarmos unidos a Cristo para podermos fazer 
o que é correto. Podemos saber que somos nascidos de Deus se 
praticamos a justiça. Isto é o que o versículo 29 diz. Quando fa-
zemos o que é reto, então temos confiança para que “não sejamos 
confundidos por ele na sua vinda”. É reta a sua conduta?

 f. O amor aos irmãos

Você ama seus irmãos e irmãs em Cristo? Toda pessoa que é 
nascida de novo ama os irmãos. Primeira de João �:1� diz que 
podemos saber que passamos da morte para a vida por nosso amor 
para com os irmãos. O amor é um fruto do Espírito (Gálatas �:22). 
Somente as pessoas que têm o Espírito podem amar a todos. O 
amor é uma prova. Você passa nesta prova?

 g. A consciência limpa

“Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança 
para com Deus” (1 João �:21). O “coração” aqui se refere à nossa 
consciência. A consciência é aquela pequena voz dentro de nós 
que nos diz se algo está correto ou não. Será que a consciência é 
sempre um guia seguro? (12)

não

Podemos confiar na consciência somente quando foi ensinada e 
renovada pela palavra de Deus (Romanos 12:2). A pessoa que não 
nasceu de novo ainda tem sua mente carnal, e as coisas de Deus lhe 
parecem tolices. Sua consciência, talvez, irá guiá-lo erradamente. 
Quando a pessoa nasce de novo, ela recebe a mente de Cristo e a 
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Passos para Deus: Teste 5

Número de identificação  ______________________

Favor incluir este número em toda correspondência 

com o nosso escritório.

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Seu nome

Seu endereço

Instruções

Por favor, não responda este teste enquanto não tiver 
estudado a lição 5.

	 •	 Depois	de	estudar	a	lição	5,	complete	o	teste.

	 •	 Depois	de	completar	todos	os	testes	deste	livro,	destaque-
os	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	en-
dereço	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.



Passos para Deus: Teste 5
Lição 5

Nome : 

Sublinhe a melhor resposta.

	 1.	 O	que	nos	separa	de	Deus?
	 a.	a	grande	distância	que	há	entre	a	terra	e	o	céu
	 b.	o	pecado
	 c.	o	fato	de	Deus	ser	muito	mais	sábio	do	que	nós
	 d.	outras	pessoas

	 2.	 Já	que	todos	pecamos:
	 a.	é	necessário	que	todos	vamos	direto	para	o	inferno.
	 b.	todos	estamos	sob	a	condenação	de	morte	a	não	ser	que	nos	arrependamos.
	 c.	Deus	perdoa	a	todos	sem	exceção.
	 d.	não	convém	que	preguemos	contra	pecado.

	 3.	 Quando	o	homem	caiu	em	pecado:
	 a.	tornou-se	escravo	do	diabo.
	 b.	tornou-se	santo	e	justo	como	Deus.
	 c.	encontrou	mais	liberdade	do	que	a	que	conhecia	dantes.
	 d.	Deus	o	abandonou.

	 4.	 A	morte	de	Cristo:
	 a.	nos	condena.
	 b.	não	tem	nada	a	ver	conosco.
	 c.	traz	vida	a	todos,	independentemente	de	como	viverem.
	 d.	abre	o	caminho	da	salvação	para	os	que	crêem	nele.

	 5.	 O	que	é	a	fé	cristã?
	 a.	aceitar	com	a	mente	a	verdade
	 b.	só	confessar	com	a	boca	que	Cristo	é	o	Senhor
	 c.	crer	no	que	Deus	diz,	e	agir	conforme	essa	crença
	 d.	a	confiança	em	que	Deus	perdoa	ao	que	continua	pecando

	 6.	 Uma	pessoa	verdadeiramente	arrependida	de	seu	pecado:
	 a.	continua	vivendo	nele	porque	sabe	que	Deus	é	amor.
	 b.	não	o	confessa	a	ninguém	por	causa	da	vergonha	que	sente.
	 c.	sempre	fala	aos	outros	a	respeito	dos	muitos	pecados	que	cometeu.
	 d.	confessa	o	mau	que	fez.

	 7.	 Se	alguém	roubar	dinheiro:
	 a.	tem	que	devolver	a	quantidade	que	roubou.
	 b.	não	deve	devolvê-lo	porque	Cristo	já	o	perdoou.
	 c.	tem	que	pagar	ao	sacerdote	para	absolver	o	roubo.
	 d.	não	deve	contar	para	ninguém.



	 8.	 O	filho	pródigo	é	um	bom	exemplo	para	nós	porque	ele:
	 a.	confessou	seu	pecado	sem	se	submeter	às	normas	de	seu	pai.
	 b.	achou	que	seu	pai	o	amava	tanto	que	não	precisava	deixar	de	pecar.
	 c.	confessou	seu	pecado,	deixou	de	pecar	e	sujeitou-se	a	seu	pai.
	 d.	confessou	seu	pecado	e	voltou	a	viver	igual	antes.

	 9.	 Quando	somos	justificados,	Deus:
	 a.	se	lembra	de	nossos	pecados	só	uma	vez	por	ano.
	 b.	nunca	mais	nos	rejeitará,	não	importa	como	vivamos.
	 c.	não	exige	que	façamos	boas	obras.
	 d.	nos	considera	inocentes.

	 10.	 A	conversão	significa:
	 a.	uma	mudança	de	vida.
	 b.	deixar	de	experimentar	gozo	ou	prazer.
	 c.	maltratar	o	corpo	para	assim	agradar	mais	a	Deus.
	 d.	esforçar-se	por	viver	como	Deus	quer,	sem	se	arrepender.

	 11.	 A	regeneração	é:
	 a.	lamentar-se	pelo	pecado.
	 b.	participar	de	uma	igreja	evangélica.
	 c.	uma	mudança	de	natureza.
	 d.	melhorar-se	socialmente.

	 12.	 Qual	das	seguintes	coisas	o	filho	de	Deus	não	deve	fazer?
	 a.	obedecer	ao	Pai
	 b.	amar	os	irmãos
	 c.	amar	os	inimigos
	 d.	desconfiar	de	Deus

	 13.	 Depois	de	se	tornar	cristão	a	pessoa	terá	o	desejo	de:
	 a.	se	afastar	de	outros	cristãos	para	que	não	o	desviem	do	caminho.
	 b.	evitar	que	o	povo	perceba	o	que	aconteceu	em	sua	vida.
	 c.	achar	uma	igreja	bíblica	na	qual	possa	se	batizar.
	 d.	maltratar	os	vizinhos	para	que	se	convertam	também.

	 14.	 Qual	destas	coisas	não	é	parte	do	arrependimento	e	da	regeneração?
	 a.	a	convicção	do	pecado
	 b.	a	confissão
	 c.	a	reforma
	 d.	a	restituição

	 15.	 Como	podemos	ser	reconciliados	com	Deus?	 	

	 16.	 Meu	 testemunho:	 	
	



Passos para Deus: Teste 6

Número de identificação  ______________________

Favor incluir este número em toda correspondência 

com o nosso escritório.

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Seu nome

Seu endereço

Instruções

Por favor, não responda este teste enquanto não tiver 
estudado a lição 6.

	 •	 Depois	de	estudar	a	lição	6,	complete	o	teste.

	 •	 Depois	de	completar	todos	os	testes	deste	livro,	destaque-
os	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	en-
dereço	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.



Passos para Deus: Teste 6
Lição 6

Nome : 

Sublinhe a melhor resposta.

	 1.	 O	que	quer	dizer	a segurança da salvação?
	 a.	“Sinto-me	feliz.”
	 b.	“Tenho	certeza	de	que	tenho	a	salvação	por	meio	de	Jesus.”
	 c.	“Eu	sei	que	não	posso	pecar	jamais.”
	 d.	“Sei	que	Deus	não	se	importa	mais	com	o	que	faço	porque	ele	me	ama.”

	 2.	 O	que	Deus	faz	quando	nos	entregamos	a	ele?
	 a.	Faz-nos	sentir	culpados	diante	dele.
	 b.	Nos	condena.
	 c.	Nos	adota	em	sua	família.
	 d.	Nos	diz	que	nunca	mais	teremos	que	sofrer.

	 3.	 Quando	percebermos	que	ofendemos	o	Senhor	devemos:
	 a.	testemunhar	para	alguém	a	fim	de	ganhar	o	favor	de	Deus.
	 b.	confessar	o	pecado	a	Deus.
	 c.	lembrar	que	Deus	não	leva	em	conta	o	pecado	do	cristão.
	 d.	nos	castigar	a	nós	mesmos	para	Deus	nos	perdoar.

	 4.	 O	que	é	a	consciência?
	 a.	uma	pequena	voz	dentro	de	nós	que	nos	diz	se	algo	é	certo	ou	não
	 b.	o	escudo	da	fé
	 c.	a	voz	do	diabo
	 d.	os	sofrimentos	que	suportamos	porque	seguimos	a	Cristo

	 5.	 Sabemos	que	estamos	nele	e	ele	em	nós:
	 a.	ainda	que	não	obedeçamos	a	todos	seus	mandamentos.
	 b.	porque	nos	faz	sentir	muito	emocionados.
	 c.	porque	o	Espírito	nos	ajuda	a	confiar	em	nós	mesmos.
	 d.	pela	presença	do	Espírito	Santo	e	o	fruto	do	Espírito.

	 6.	 Os	sentimentos:
	 a.	são	um	guia	confiável	para	sabermos	se	estamos	bem	com	Deus.
	 b.	mudam	com	freqüência,	mas	não	devemos	deixar	que	nos	desviem	da	fé.
	 c.	não	representam	nada	na	vida	do	cristão.
	 d.	sempre	nos	orientam	a	fazer	o	que	é	certo.

	 7.	 A	vida	cristã:
	 a.	não	tem	efeito	sobre	os	sentimentos.
	 b.	depende	completamente	dos	sentimentos	e	das	emoções.
	 c.	é	uma	caminhada	com	Cristo	em	vez	de	só	uma	grande	experiência	emocional.
	 d.	depende	mais	dos	sentimentos	do	que	da	verdade.



	 8.	 O	Espírito	Santo	não:
	 a.	promete	uma	grande	experiência	emocional.
	 b.	nos	ajuda	a	produzir	frutos.
	 c.	convence	o	pecador	do	seu	pecado.
	 d.	dá-nos	paz	no	coração.

	 9.	 Quem	está	à	direita	de	Deus	rogando	por	nós?
	 a.	a	Virgem
	 b.	o	pastor	de	nossa	igreja
	 c.	Jesus
	 d.	o	Papa

	 10.	 A	Bíblia	diz:	“E	nisto	sabemos	que	o	conhecemos:
	 a.	se	damos	aos	pobres”.
	 b.	se	guardamos	os	seus	mandamentos”.
	 c.	se	lemos	muito	a	sua	santa	palavra”.
	 d.	se	oramos	sete	vezes	ao	dia”.

	 11.	 Quando	parece	que	não	há	motivo	para	sorrirmos,	devemos:
	 a.	nos	irritar.
	 b.	sorrir.
	 c.	nos	desanimar.
	 d.	ficar	de	cara	feia	para	não	ser	hipócrita.

	 12.	 Aproximamo-nos	de	Deus:
	 a.	pelas	orações	à	Virgem.
	 b.	pelas	boas	obras	que	fazemos.
	 c.	pela	igreja.
	 d.	pelo	sangue	de	Jesus.

	 13.	 Quando	estamos	preocupados,	devemos	procurar	primeiramente:
	 a.	um	bom	medicamento.
	 b.	o	reino	de	Deus.
	 c.	o	pastor	da	igreja.
	 d.	a	unção	com	óleo.

	 14.	 A	consciência:
	 a.	é	um	guia	confiável	somente	quando	foi	ensinado	pela	palavra.
	 b.	é	sempre	um	guia	confiável.
	 c.	não	vale	nada	ao	cristão.
	 d.	sempre	nos	assegura	que	estamos	no	caminho	correto.

	 15.	 Que	 significa	 andar na luz?	 	

	 16.	 Quais	são	os	dois	reinos	no	mundo?	 	



Passos para Deus: Teste 7

Número de identificação  ______________________

Favor incluir este número em toda correspondência 

com o nosso escritório.

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Seu nome

Seu endereço

Instruções

Por favor, não responda este teste enquanto não tiver 
estudado a lição 7.

	 •	 Depois	de	estudar	a	lição	7,	complete	o	teste.

	 •	 Depois	de	completar	todos	os	testes	deste	livro,	destaque-
os	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	en-
dereço	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.



Passos para Deus: Teste 7
Lição 7

Nome : 

Sublinhe a melhor resposta.

	 1.	 A	Bíblia	ensina	que	Deus:
	 a.	não	pode	tolerar	o	pecado.
	 b.	sabe	que	a	vitória	não	é	possível	para	o	ser	humano.
	 c.	mata	ao	que	não	procura	viver	em	vitória.
	 d.	pensa	que	o	pecado	é	coisa	simples.

	 2.	 Já	que	Jesus	morreu	para	nos	salvar	do	pecado:
	 a.	não	temos	que	nos	preocupar	tanto	de	não	pecar.
	 b.	a	vitória	sobre	o	pecado	não	é	necessária.
	 c.	podemos	fazer	o	que	bem	quisermos.
	 d.	podemos	viver,	sendo	vitoriosos.

	 3.	 Ceder	à	tentação:
	 a.	é	normal	para	o	cristão.
	 b.	é	pecado.
	 c.	é	a	vontade	de	Deus.
	 d.	não	faz	mal	aos	recém-convertidos.

	 4.	 Se	o	cristão	pecar:
	 a.	não	pode	se	arrepender.
	 b.	não	pode	ser	condenado	porque	nada	nos	pode	separar	do	amor	de	Deus.
	 c.	Deus	o	rejeita	de	vez.
	 d.	deve	se	arrepender	para	que	possa	prosperar	espiritualmente	outra	vez.

	 5.	 Nosso	advogado	diante	Deus	é:
	 a.	o	sacerdote.
	 b.	Jesus	Cristo.
	 c.	o	bispo.
	 d.	a	Virgem.

	 6.	 Para	ter	sucesso,	o	cristão	tem	que:
	 a.	depender	do	poder	do	pensamento	positivo.
	 b.	combater	o	bom	combate	com	sua	própria	força.
	 c.	se	entregar	ao	poder	vencedor	de	Deus.
	 d.	se	negar	de	toda	coisa	agradável.

	 7.	 Para	que	sejamos	“irrepreensíveis	diante	dele”	temos	que:
	 a.	permanecer	na	fé.
	 b.	não	levar	a	sério	as	decisões	diárias.
	 c.	lembrar	que	para	Deus	não	importa	o	que	fazemos,	mas	sim	o	que	cremos.
	 d.	jejuar	três	vezes	por	semana.



	 8.	 A	vitória	sobre	o	pecado	está	ao	alcance:
	 a.	só	dos	que	têm	pais	cristãos.
	 b.	de	todo	cristão.
	 c.	só	dos	mais	maduros.
	 d.	de	toda	pessoa,	não	importa	o	que	creia.

	 9.	 Um	cristão	morre	espiritualmente	quando:
	 a.	não	mantém	o	contato	com	Cristo.
	 b.	morre	fisicamente.
	 c.	sua	igreja	deixa	de	seguir	a	Cristo.
	 d.	deixa	de	confiar	nas	boas	obras.

	 10.	 Como	podemos	mortificar	as	obras	más	de	nossa	carne?
	 a.	por	nossa	própria	força
	 b.	por	meio	da	leitura	de	muitos	livros	bons
	 c.	por	meio	do	poder	do	Espírito	Santo
	 d.	fazendo	mais	obras	boas	de	que	más

	 11.	 Já	que	o	Espírito	de	Deus	é	como	a	luz,	o	que	acontece	quando	ele	entra	em	
nosso	corpo?

	 a.	As	obras	das	trevas	aos	poucos	vão	nos	deixando.
	 b.	As	obras	das	trevas	têm	que	sair.
	 c.	Não	existe	possibilidade	de	pecarmos	jamais.
	 d.	As	trevas	nunca	mais	nos	tentam.

	 12.	 Cada	vez	que	nos	negamos	de	ceder	à	tentação:
	 a.	enfraquecemos	o	poder	das	tentações	carnais.
	 b.	perdemos	uma	oportunidade	de	desfrutarmos	da	liberdade	verdadeira.
	 c.	temos	menos	poder	para	resistir	no	futuro.
	 d.	enfraquecemos	o	irmão	que	enfrenta	a	mesma	tentação.

	 13.	 Vigiar	e	orar	é	a	responsabilidade:
	 a.	só	dos	pastores	e	dos	líderes.
	 b.	de	todo	crente.
	 c.	de	todo	crente,	menos	os	jovens.
	 d.	só	dos	pais	e	das	mães.

	 14.	 Se	formos	fiéis,	Deus	nos	dará	uma	coroa	de:
	 a.	fama.
	 b.	dinheiro.
	 c.	vida.
	 d.	luxo.

	 15.	 Escreva	de	cor	1	João	5:4:	 	
	

	 16.	 O	que	significa	dormir espiritualmente?	 	
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instrução da Bíblia. Somente assim é que sua consciência se torna 
um guia seguro.

Você tem uma consciência limpa?

 h. O testemunho do Espírito

Leia 1 João �:2� e 1 João �:1�. Sabemos que estamos nele e 
ele em nós pelo Espírito Santo que vive em nós. Você pode saber 
se o Espírito está dentro de você pelo fruto de sua vida (Gálatas 
�:22–2�).

O Espírito traz convicção ao pecador. “Não há paz para os 
ímpios” (Isaías �7:21). Quando o pecado é apagado pelo sangue 
de Jesus, o Espírito já não convence mais do pecado, mas sim traz 
paz e consolo. “O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito 
que somos filhos de Deus” (Romanos 8:1�). Se o Espírito de Deus 
permite que você tenha paz e felicidade em seu coração, então você 
é seu filho. Ele testifica que você é reto perante Deus. Você tem o 
testemunho do Espírito e o fruto do Espírito?

 i. A confissão de Cristo

Jesus disse: “Qualquer que me confessar diante dos ho-
mens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. 
Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o nega-
rei também diante de meu Pai, que está nos céus” (Mateus 
10:�2–��). Escreva aqui o que Paulo disse em Romanos 10:9–10. 

 
 
 
 

Todos os cristãos precisam confessar a Cristo publicamente. 
Os versículos citados anteriormente não dizem de que maneira 
temos que fazer isto; mas, será que todo cristão tem que confessar 
a Cristo? (1�)

Sim, tem que confessar a Cristo.

O batismo nos dá a oportunidade de testemunhar a todo o 
mundo que pertencemos a Cristo e que somos parte de sua igreja. 
Às vezes nos cultos da igreja temos a oportunidade de dar nosso 
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testemunho. E muitas vezes durante o dia em nossos contatos com 
outras pessoas temos a oportunidade de confessar a Cristo.

Confessar Cristo abertamente fortalece o cristão. Às vezes o 
cristão fica sem a certeza de sua salvação porque não confessa a 
Cristo como devia. Você testemunha, por palavra e por ações, de 
sua condição de cristão?

	 B.	Os	sentimentos	e	a	segurança	de	salvação
Todos temos o problema de nos sentirmos melhor num dia 

do que em outro. Um dia nos sentimos muito bem e no próximo 
amanhecemos tristes e desanimados. Não devemos estranhar isto, 
porque embora sejamos cristãos, ainda estamos na carne. Apesar 
de nossos “dias nublados”, continuamos tranqüilos de que tudo 
está bem. Se o sol não brilhar num dia, isto não muda a verdade 
da Bíblia. A Bíblia nunca muda. Continuemos crendo em Deus 
sempre, ainda que nos vão mal as coisas e não tenhamos desejo 
de cantar de alegria. Observe atentamente o quadro que aparece 
a seguir.

A verdade

A féOs sentimentos

Note que sua fé em Deus e em sua palavra sempre deve crescer 
e abundar. Se não pecamos, a realidade de nossa posição diante de 
Deus sempre fica igual. Os sentimentos são inconstantes. A maio-
ria de nós sentimos que estamos “no cume da montanha” quando 
recebemos a Cristo. No entanto, é necessário sabermos que há 
vales também. O quadro anterior mostra que nossos sentimentos 
e emoções podem mudar com freqüência, talvez todos os dias, 
mas não permita que isto afete a sua fé. Creia em Deus apesar 
dos seus sentimentos! Sorria mesmo que pareça não haver nada 
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de que sorrir! Ore mesmo que pareça inútil orar! Cante mesmo 
que pareça não haver motivo para cantar!

Muita gente se engana ao pensar que a vida cristã vai ser uma 
grande experiência emocional, como um “passeio de avião para o 
céu”. Mas pouco depois da conversão, podem começar a sentir-se 
mal. Talvez sintam dor de cabeça e que tudo parece dar errado; 
por isso se desanimam e deixam a fé. Não permita que isto lhe 
suceda! Não é necessário!

O casal recém-casado está numa alegria imensa. Mas todos 
sabemos que a lua-de-mel não dura toda a vida. Terá dias de de-
sânimo. Por exemplo, se num dia a esposa amanhecer com dor 
de cabeça e desanimada, será que isto significa que ela não está 
mais casada? (1�)

não

E o mesmo acontece na vida cristã. Esta vida é a melhor que 
existe, mas não será de um êxtase contínuo. Só o pecado pode nos 
fazer perder a salvação. Então se nos sentimos desanimados um 
dia, isso quer dizer que não somos mais cristãos? (1�)

não

Termos a segurança de nossa salvação produz em nós um gozo 
profundo. Este gozo não pode ser destruído enquanto nossa fé se 
mantiver firme em Cristo e em sua palavra. Lembre-se de que é 
preciso nuvens para haver chuva. O sol geralmente não brilha 
quando as nuvens estão regando a terra. Assim é a vida cristã. 
Olhe para a rosa em vez de olhar para os espinhos. Por que não 
agradecer a Deus que os espinhos têm rosas!

Suas emoções serão afetadas por sua experiência espiritual, e 
isto é bom. É uma bênção descobrir uma nova verdade na Bíblia, ou 
escutar um bom sermão, ou entender a mensagem de um hino, ou 
encontrar-se com um amigo cristão querido. Às vezes as emoções 
se expressam por meio de lágrimas de alegria, ou por um canto 
de louvor, por dar passos mais rápidos ou simplesmente por um 
sorriso. Mas não queira depender das emoções ou dos sentimentos 
para decidir cantar um hino ou dar um sorriso.

A vida cristã é uma caminhada diária com Cristo em vez de 
uma grande experiência emocional.
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	 C.	Versículos	que	dão	segurança	da	salvação

	 1.	 Quando	sentir	temor
  Isaías 2�:� — “Tu conservarás em paz aquele cuja mente está 

firme em ti; porque ele confia em ti.”

  Salmo ��:22 — “Lança o teu cuidado sobre o SENHOR, e ele 
te susterá; não permitirá jamais que o justo seja abalado.”

  João 1�:�� — “Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz; no 
mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.”

	 2.	 Quando	se	sentir	desanimado
  Salmo ��:� — “Por que estás abatida, ó minha alma? E por 

que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o 
louvarei, o qual é a salvação da minha face e Deus meu.”

  Salmo 7�:2� — “A minha carne e o meu coração desfalecem; 
mas Deus é a fortaleza do meu coração, e a minha porção para 
sempre.”

  1 João �:1�–1� — “E esta é a confiança que temos nele, que, se 
pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. 
E, se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos 
que alcançamos as petições que lhe fizemos.”

  1 Pedro �:12 — “Porque os olhos do Senhor estão sobre os 
justos, E os seus ouvidos atentos às suas orações; Mas o rosto 
do Senhor é contra os que fazem o mal.”

  1 Pedro �:7 — “Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, 
porque ele tem cuidado de vós.”

  Leia também Salmo �7:1–8.

	 3.	 Quando	tiver	problemas	com	os	nervos
  Josué 1:9 — “Não to mandei eu? Esforça-te, e tem bom ânimo; 

não temas, nem te espantes; porque o SENHOR teu Deus é 
contigo, por onde quer que andares.”

  João 1�:27 — “Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; não vo-la 
dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se 
atemorize.”

  Romanos �:1–2 — “Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos 
paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo; Pelo qual também 
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temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos 
gloriamos na esperança da glória de Deus.”

	 4.	 Quando	não	conseguir	dormir	de	noite
  Salmo �:8 — “Em paz também me deitarei e dormirei, porque 

só tu, SENHOR, me fazes habitar em segurança.”

  Salmo �2:8 — “Contudo o SENHOR mandará a sua misericórdia 
de dia, e de noite a sua canção estará comigo, uma oração ao 
Deus da minha vida.”

  Leia também Atos 1�:19–�0.

	 5.	 Quando	confiar	mais	em	si	mesmo	do	que	em	Deus
  Provérbios �:� — “Confia no SENHOR de todo o teu coração, 

e não te estribes no teu próprio entendimento.”

  Lucas 18:1� — “Digo-vos que este desceu justificado para sua 
casa, e não aquele; porque qualquer que a si mesmo se exalta será 
humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado.”

  1 Coríntios 10:12 — “Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe 
não caia.”

  Romanos 12:� — “Porque pela graça que me é dada, digo a cada 
um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém; 
antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus 
repartiu a cada um.”

	 6.	 Quando	estiver	preocupado
  Mateus �:�� — “Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua 

justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.”

  Filipenses �:1�–1� — “Irmãos, quanto a mim, não julgo que o 
haja alcançado; mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me 
das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante 
de mim, Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação 
de Deus em Cristo Jesus.”

  Leia também Mateus �:2�–��.

	 7.	 Quando	temer	a	morte
  Salmo �1:� — “Nas tuas mãos encomendo o meu espírito; tu 

me redimiste, SENHOR Deus da verdade.”
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  João 1�:1–� — “Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, 
crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas; 
se não fosse assim, eu vo-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E 
quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei 
para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também.”

  Romanos 8:�7 — “Mas em todas estas coisas somos mais do 
que vencedores, por aquele que nos amou.”

  Leia também 1 Coríntios 1�:��–�7 e Jó 19:2�–2�.

	 8.	 Quando	sua	consciência	acusá-lo	falsamente
  1 Pedro �:1� — “Tendo uma boa consciência, para que, naquilo 

em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confun-
didos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo.”

  1 João 1:9 — “Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo 
para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça.”

  1 João �:20 — “Sabendo que, se o nosso coração nos condena, 
maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas.”

	 9.	 Quando	as	tentações	o	atacarem
  1 Coríntios 10:12–1� — “Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe 

não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana; mas fiel é 
Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com 
a tentação dará também o escape, para que a possais suportar.”

  Tiago 1:12–1� — “Bem-aventurado o homem que suporta a 
tentação; porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, 
a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém, sendo 
tentado, diga: De Deus sou tentado; porque Deus não pode ser 
tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado, 
quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência.”

  Romanos �:1� — “Porque o pecado não terá domínio sobre vós, 
pois não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça.”

	 10.	 Quando	outros	lhe	ofenderem
  Mateus �:1� — “Porque, se perdoardes aos homens as suas 

ofensas, também vosso Pai celestial vos perdoará a vós.”

  Mateus �:10–12 — “Bem-aventurados os que sofrem perseguição 
por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus; Bem-aven-
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turados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, men-
tindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e 
alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus; porque 
assim perseguiram os profetas que foram antes de vós.”

  Lucas 17:�–� — “Olhai por vós mesmos. E, se teu irmão pecar 
contra ti, repreende-o e, se ele se arrepender, perdoa-lhe. E, se 
pecar contra ti sete vezes no dia, e sete vezes no dia vier ter 
contigo, dizendo: Arrependo-me; perdoa-lhe.”

  Efésios �:�2 — “Antes sede uns para com os outros benignos, 
misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também 
Deus vos perdoou em Cristo.”

	 11.	 Quando	a	impureza	lhe	cercar
  1 Timóteo �:22 — “A ninguém imponhas precipitadamente 

as mãos, nem participes dos pecados alheios; conserva-te a ti 
mesmo puro.”

  2 Timóteo 2:22 — “Foge também das paixões da mocidade; e 
segue a justiça, a fé, o amor, e a paz com os que, com um coração 
puro, invocam o Senhor.”

  1 Coríntios �:19–20 — “Ou não sabeis que o vosso corpo é o 
templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de 
Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados 
por bom preço; glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, e no 
vosso espírito, os quais pertencem a Deus.”

	 12.	 Quando	se	sentir	tentado	a	voltar	atrás
  Hebreus 10:�8 — “Mas o justo viverá da fé; E, se ele recuar, a 

minha alma não tem prazer nele.”

  Apocalipse 2:� — “Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-
te, e pratica as primeiras obras; quando não, brevemente a ti virei, 
e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres.”

  Mateus 2�:1� — “Mas aquele que perseverar até ao fim será 
salvo.”

Estude bem os versículos que citamos. Estes podem ajudá-lo 
quando Satanás semear em sua mente dúvidas a respeito de sua 
salvação.
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a luz depois da sombra

Era uma noite agradável no mês de junho. As chuvas tinham 
caído, transformando a terra seca numa formosa mistura de cores. 
Por todos os lados se viam sinais de nova vida. No interior de uma 
pequena capela no campo, uma congregação escutava atenciosa-
mente a mensagem do pregador. O pastor visitante falava sobre a 
segunda vinda de Cristo. Ele enfatizava a importância de estarem 
sempre prontos, e, além, explicava aos ouvintes a agonia daqueles 
que rejeitarem a Cristo.

Ao final da mensagem, o ministro citou Isaías ��:7: “Deixe o 
ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se 
converta ao SENHOR, que se compadecerá dele; torne para o nosso 
Deus, porque grandioso é em perdoar”.

“Você não gostaria de vir a Cristo esta noite para se livrar de seu 
fardo de pecado e de culpa?” o ministro fez o convite. “Sua alma vale 
mais que qualquer outra coisa nesta vida. Olhe para o futuro, para a 
eternidade. Onde você estará?”

Vários dos ali reunidos atenderam ao convite. Joana Santos, uma 
jovem de dezesseis anos, travava uma batalha em seu interior. Seu 
coração a condenava; o Espírito suplicava; mas ela resistia. Final-
mente se rendeu. Com os olhos cheios de lágrimas, levantou-se e 
foi à frente.

Nessa mesma noite mais tarde, com a irmã Maria aconselhando-a, 
ela recebeu a Cristo como seu Salvador e Senhor e encontrou a vitória. 
A paz, a maravilhosa paz, encheu seu coração.

Sim, Joana estava diferente. Deus a tinha tornado uma nova cria-
tura em Cristo Jesus. No entanto, nos dias que seguiram nem sempre 
reinou a luz. Houve momentos de desânimo quando nada parecia 
andar bem. O diabo estava fazendo todo o possível para destruir o 
gozo de Joana. Ela tinha feito restituição de seus pecados passados, 
mas já não sentia aquela grande alegria que tinha sentido quando re-
cebeu ao Senhor pela primeira vez. Joana pensou que talvez algo não 
estivesse bem. Dúvidas começaram a entrar em sua mente. Alguns 
pecados de sua vida passada vieram-lhe à memória, e uma batalha 
começou a fazer estragos em sua mente. Eu já os confessei. Se foram 
perdoados, por que ainda me perturbam? Como posso saber que 
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Deus realmente perdoou meus pecados? Será que o Espírito Santo 
está realmente em mim? Quanto mais pensava nestas coisas, mais 
confundida se sentia.

Em cada culto especial de avivamento ela se sentia inquieta. Seus 
pecados passados a perturbavam tanto que não conseguia ter paz. Ela 
sempre respondia ao convite e confessava alguma coisa.

Joana examinava sua vida continuamente, temendo que tinha algo 
que não tinha confessado ainda. Como ela desejava fazer o que era 
certo! Mas faltava-lhe o gozo e a alegria.

Uma tarde não pôde agüentar mais. Com a permissão de seus pais, 
saiu para visitar o irmão Paulo, o pastor de sua igreja. Ao chegar lá, 
bateu à porta e esperou até que a esposa do irmão Paulo lhe abriu. 
Timidamente, Joana começou:

— Tenho grandes dificuldades em minha vida espiritual. Por favor, 
você e sua esposa poderiam me acompanhar à casa do irmão Mário? 
Queria falar com os ministros a respeito dos problemas que tenho.

— Sim, pois não — lhe responderam, e em pouco tempo os três se 
foram à casa do irmão Mário, o diácono.

Estando sentados no pátio da casa, Joana contou-lhes a respeito das 
tribulações e dúvidas que estava passando.

— Agora não me sinto como me senti quando recebi a Cristo. 
Pois, penso que sou salva, mas às vezes tenho dúvidas. Como posso 
saber que meus pecados estão perdoados e que o Espírito Santo 
mora em mim? Os pecados de minha vida passada continuam me 
atormentando.

Após fazer-lhe umas perguntas, o irmão Paulo olhou para ela e lhe 
disse amavelmente:

— Joana, você está passando por umas tribulações que muita gente 
experimenta. Eu tive as mesmas dúvidas que você tem agora.

Joana ficou surpresa. Ela nunca teria pensado que um irmão tão 
firme na fé como o irmão Paulo tivesse alguma vez se sentido exata-
mente como ela.

O irmão continuou dizendo-lhe:
— Você não deve permitir que seus sentimentos decidam se você 

é cristã ou não. Creia em Deus e em sua palavra. É na Bíblia que de-
vemos encontrar as respostas a nossas dúvidas. Só porque em alguns 
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dias não nos sentimos bem, isso não quer dizer que Deus mudou suas 
promessas. Vejamos o que diz a Bíblia sobre isso.

Primeiramente procuraram Isaías ��:2�. Joana leu: “Eu, eu mesmo, 
sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus 
pecados não me lembro”.

O irmão Mário explicou:
— Deus disse que perdoou seus pecados e que já não se lembra mais 

deles. É verdade que nós humanos não podemos esquecer muitos dos 
pecados que cometemos, mas se os confessamos e Deus os perdoou, 
eles não devem turbar mais a nossa consciência. A armadilha do diabo 
é fazer-nos lembrar destes pecados passados e fazer-nos duvidar que 
os mesmos foram perdoados.

O irmão Paulo também leu Isaías �0:9: “Eis que o Senhor Deus me 
ajuda; quem há que me condene? Eis que todos eles como roupas se 
envelhecerão, e a traça os comerá.”

— Se Deus a perdoou, então confie nele. Ninguém pode separá-la 
de Deus; somente o pecado não perdoado.

O irmão Paulo perguntou:
— Joana, você crê que Deus perdoou seus pecados naquela noite 

quando se ajoelhou e os confessou?
— Sim, creio — respondeu Joana.
— Você fez alguma restituição que precisava fazer?
— Sim, fiz.
— Então vejamos o que diz em Romanos 8:1: “Portanto, agora 

nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não 
andam segundo a carne, mas segundo o Espírito”.

Todos se ajoelharam para orar. O irmão Mário dirigiu a oração. An-
tes de Joana voltar para casa, o irmão Paulo a animou dizendo-lhe:

— Todos temos nossos dias de desânimo, mas não permita que esses 
dias estraguem sua confiança em Deus. Lembre-se de que a palavra 
de Deus nunca muda, ainda que seus sentimentos mudem. Quero 
animá-la, Joana, a que estude sua Bíblia; e quando o diabo lhe tentar, 
recorra-se à Bíblia para encontrar as respostas para as suas dúvidas. 
Nós ficaremos orando por você.

Joana agora pôde ver que tinha dependido demais de seus senti-
mentos e não de sua fé em Deus. Ela entendeu que a vida cristã é mais 
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do que uma simples experiência emocional. É uma entrega total a 
Deus e uma caminhada diária com ele. Nos dias que se seguiram, nos 
quais prevaleceu a escuridão e as coisas pareciam andar mal, somente 
Deus, através de sua palavra e de seu Espírito, foi quem pôde lhe dar 
a tranqüila segurança de que tudo estava bem.

—Juana Cross de Gingerich
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revisão

•	 Sobre	a	seção	“Para	ler	e	estudar”

 1. Segundo 1 João �:1, quais são alguns dos sinais do novo nascimen-

to? 

 2. Segundo 1 João �:�–9, há três testemunhas no céu e três na terra. 

Quais são?

 a. No céu: 

 b. Na terra: 

 �. Por que devemos provar os espíritos? (1 João �:1) 

•	 Sobre	a	lição

 �. Explique o que quer dizer a segurança da salvação. 

 �. Faça uma lista de quatro coisas que Deus faz por nós quando nos 

chegamos a ele.

 a.  

 b.  

 c.  

 d.  

 �. Quando nos voltamos do diabo para Deus, então também pas-

samos das ____________ para a luz, dos demônios para os 

__________, das ______ companhias para a ______________ 

de Deus, da condenação com ______________ para uma herança 

com ____________.

Lição	6—A	segurança	da	salvação



�7

 7. O ___________ nos afasta de Deus, mas pela fé no ____________ 

de Cristo podemos nos aproximar de Deus.

 8. Qual destes é um sinal de que estamos livres de condenação?

 a. a paz

 b. vivermos em pecado

 c. a culpa

 9. Como Deus nos olha quando somos justificados? 

 10. Quais são os dois reinos no mundo?

 a.  

 b.  

 11. Faça uma lista de cinco das provas da salvação.

 a.  

 b.  

 c.  

 d.  

 e.  

 12. O que significa andar em luz? 

 1�. Qual destas coisas o cristão não faz?

 a. confessar seus pecados

 b. praticar o pecado

 c. restituição
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 1�. Por que é necessário fazermos restituição por um pecado co-

metido contra uma pessoa? 

 1�. O Espírito Santo nos revela o pecado. Verdadeiro ou falso?

 1�. Como podemos saber que conhecemos a Cristo? 

 17. A Bíblia nos manda obedecer a nossos pastores. Verdadeiro ou 

falso?

 18. O que podemos fazer para permanecermos em Cristo? 

 19. Qual é um dos primeiros sinais da apostasia? 

 20. É necessário continuarmos unidos a Cristo para podermos 

.

 21. Podemos saber que passamos da morte para a vida por nosso 

amor para com ____ ____________.

 22. O que é a consciência? 

 2�. A consciência é sempre um guia seguro. Verdadeiro ou falso?

 2�. O que o Espírito Santo faz que nos dá a certeza da salva-

ção? 
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 2�. Qual é o mais importante em nossa salvação, a fé ou os senti-

mentos? Explique sua resposta. 

 2�. A vida cristã é mais que uma experiência emocional. O que é? 

 27. A Bíblia tem respostas para todos os nossos problemas e dúvidas. 

Verdadeiro ou falso?
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Lição	7

a vitória

•	 Objetivo	desta	lição

 1. Ensinar-nos a importância de estarmos livres do pecado

 2. Ajudar-nos a viver uma vida vitoriosa

•	 Introdução	à	lição
Por que tantos cristãos se desanimam após servirem a Deus fiel-

mente por um tempo? A resposta é que eles não vivem uma vida 
vitoriosa em Cristo.

É lamentável saber que atualmente há muitas pessoas que não têm o 
gozo e a “vida abundante” da qual Jesus fala em João 10:10. Primeira 
de João 1:� diz: “Estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo 
se cumpra”.

É a vontade de Deus que você possua o gozo do Senhor. É a vontade 
de Deus que tenha a vitória sobre o pecado. À medida que você vence 
o pecado é que vai sentir mais do gozo do Senhor. Mas se comete 
pecado e se recusa a arrepender-se, perderá sua paz e gozo, deixará 
de crescer e finalmente será condenado eternamente.
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Há muitos hoje em dia que atendem ao chamado de Deus, recebem 
a Cristo como seu Salvador, mas nunca crescem em sua vida espiri-
tual. Eles se mantêm como meninos em Cristo por tanto tempo que 
finalmente morrem e se perdem. É uma pena, porque o mesmo Deus 
que os salvou pode protegê-los se eles fizerem o que for necessário. 
Deus sempre fará sua parte, mas nós também temos que fazer nossa 
parte para mantermos um relacionamento vivo com ele.

Nesta lição nos deteremos analisando quatro coisas a respeito da 
vitória sobre o pecado. Primeiro estudaremos a importância da vitória; 
segundo, como a vitória foi providenciada; terceiro, como podemos 
conseguir a vitória e conservá-la; e por último, os galardões que estão 
reservados para os vitoriosos.

•	 Para	ler	e	estudar

 1. O poder de Deus:
 • Para acalmar a tempestade (Mateus 8:2�–27)

 • Para prover à multidão (João �:�–1�)

 • Para ressuscitar os mortos (João 11:1–��)

 2. A ressurreição e o que ela significa para nós (Romanos �)

 �. Segredos da vitória espiritual:
 • Romanos 8:1–1�

 • Colossenses �:1–17

 • 2 Pedro 1:1–11

•	 Plano	da	lição

	 A.	A	vitória	exigida

	 B.	A	vitória	providenciada

	 C.	A	vitória	adquirida

	 D.	A	vitória	recompensada
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	 A.	A	vitória	exigida
Há pessoas que ensinam que o cristão não pode se perder. Di-

zem que mesmo que viva em pecado, não receberá condenação, 
mas só perderá suas recompensas eternas. Tais pessoas acham 
que o cristão sempre será um cristão, não importa se tenha vitória 
sobre o pecado ou não. Como se chama esta doutrina perversa e 
enganosa? (1)

a segurança eterna incondicional

A Bíblia ensina claramente que Deus não pode tolerar o pe-
cado. O próprio fato de Jesus vir ao mundo para morrer é uma 
evidência de que Deus não permite pecado entre seu povo. Será 
que Jesus teria morrido se, para Deus, o pecado fosse algo sem 
importância? (2)

não, não teria

Jesus veio para salvar “o seu povo dos seus pecados” (Mateus 
1:21). O Espírito Santo veio também para viver nos corações dos 
homens e das mulheres, dando-lhes o poder de viver vidas de vitó-
ria. E agora Jesus está intercedendo à direita de Deus para que pos-
samos viver em vitória. Não há desculpa para vivermos no pecado. 
Copie aqui Hebreus 2:18.  

 
 

Este versículo mostra-nos claramente que Cristo pode nos aju-
dar; portanto, ele exige de nós que vivamos vitoriosos sobre o 
pecado.

Às vezes seremos tentados. O diabo age por meio de nossa carne 
para nos tentar (Tiago 1:1�–1�). É pecado ser tentado? (�)

não é pecado

É pecado render-se à tentação? (�)
Sim, é pecado

Jesus ensinou que devemos orar a Deus: “E não nos induzas à 
tentação; mas livra-nos do mal”. Diríamos talvez, em nossas pró-
prias palavras: “Não nos deixes cair em tentação, mas guarda-nos 
do pecado”. As tentações provam nossa fidelidade (1 Pedro 1:�–7). 
Temos que escolher a quem iremos obedecer, a Deus ou a Satanás. 
Deus recompensará a quem for fiel a ele. Quando somos tentados 
e resistimos, tornamo-nos mais fortes do que essa tentação.
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Os seguintes versículos mostram que Deus exige que vivamos 
vencendo o pecado.

Ora, àquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e apresen-
tar-vos irrepreensíveis, com alegria, perante a sua glória (Judas 2�).

Sede santos, porque eu sou santo (1 Pedro 1:1�).

Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obe-
decerdes em suas concupiscências (Romanos �:12).

Notamos que Deus é santo, e ele exige de nós que não peque-
mos. Por causa da morte de Jesus, não precisamos pecar; podemos 
alcançar a vitória. Mas, e se o cristão pecar? Há esperança para 
ele? (�)

Sim. Temos um advogado, Jesus Cristo.

Jesus Cristo intercede por nós, quando por falta nossa caímos 
em algum pecado. O cristão não quer viver em pecado e nem vai 
querer pecar; mas às vezes pode cair em pecado por causa da carne. 
A primeira epístola de João 2:1 diz que em ocasiões como estas 
temos alguém que intercede por nós. E o cristão também estará 
disposto a confessar o seu erro a Deus e aos homens.

A Bíblia não ensina a perfeição impecável, mas sim ensina que 
Deus dá o poder para termos a vitória sobre o pecado. O cristão 
tem que se entregar ao poder vencedor de Deus. Se não o fizer se 
renderá ao pecado. Então terá que se arrepender antes que possa 
prosperar outra vez. O pecado não confessado sempre rouba a 
alegria do cristão, impede seu crescimento e condena a sua alma. 
O cristão não deve pecar. Não pode continuar sendo cristão se 
permitir somente um pecado em sua vida. Deus exige que seus 
filhos vençam o pecado.

	 B.	A	vitória	providenciada
Deus, em sua sabedoria, viu que precisávamos ajuda para 

continuarmos vitoriosos. Não é por meio de nossa própria força 
que nos mantemos como vencedores. Devemos fazer nossa parte, 
logicamente, seguindo em obediência constante, para que Deus 
possa realizar seu plano em nós.

Se nos rendermos a Deus, ele concederá o que precisamos para 
vencer o pecado.
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Note nos seguintes versículos as promessas de Deus. Lembre-se 
também de que cada promessa impõe uma condição.

Deus é poderoso para nos guardar de tropeçar (Judas 2�; 
2 Timóteo 1:12).

  Somos guardados pelo poder de Deus (1 Pedro 1:�).

  Deus pode salvar perfeitamente (Hebreus 7:2�).

  Nada pode nos separar do amor de Deus (Romanos 8:��–�9).

  Ninguém nos pode arrebatar da mão do Pai (João 10:27–29).

Após ter lido os versículos anteriores, você poderá ver que Deus 
está interessado em nossa vitória. E não somente interessado, mas 
também disposto a nos ajudar. Preencha estes espaços, usando os 
versículos citados de Judas e Hebreus:

“Ora, àquele que é poderoso para vos __________________ de 
tropeçar, e apresentar-vos ________________________________, 
com ______________, perante a sua glória.”

“Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por 
ele se chegam a Deus, vivendo ___________________ para 
__________________ por eles.”

De Romanos 8:��–�9, faça uma lista das coisas que não podem 
nos separar do amor de Cristo.

 1.  10. 

 2.  11. 

 �.  12. 

 �.  1�. 

 �.  1�. 

 �.  1�. 

 7.  1�. 

 8.  17. 

 9. 

Nenhuma destas coisas pode nos separar de Deus; mas, o 
que é que, na realidade, pode nos separar? (Isaías �9:1–2) __ 
____________(�)

o pecado
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Quem pode nos arrebatar da mão do Pai? (João 10:28–29) 
______________ (7)

ninguém

O que pode nos causar a morte (a separação) espiritual? (Tiago 
1:1�) __ ____________ (8)

o pecado

A Bíblia não ensina a segurança eterna incondicional. O cristão 
pode pecar e voltar as costas ao Senhor (1 Coríntios 10:12; Gálatas 
�:�; Hebreus �:�–�; 10:2�–29). No entanto, se desejar, o cristão 
pode viver uma vida fiel e vitoriosa, e pode ter a certeza de que o 
céu será o seu lar se viver segundo o poder de Deus e sua palavra. 
É só Deus quem faz a sua parte na salvação? (9)

Não. Nós temos que receber a Jesus como nosso Salvador e ser fiéis a ele.

	 C.	A	vitória	adquirida
Agora queremos destacar como a pessoa pode ter sempre a 

vitória. Como a vitória é um assunto de vida ou morte, devemos 
ter certeza de que estamos tendo a vitória sobre o pecado. A vitória 
sobre o pecado está ao alcance de todo cristão.

	 1.	 A	vitória	é	possível
Deus tornou possível a vitória por meio do seguinte:

 a. O sangue de Cristo

“E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro” (Apocalipse 
12:11).

 b. A intercessão de Cristo

Jesus se fez homem para que pudesse interceder eficazmente 
pelo homem. Leia Hebreus 2:17–18.

 c. A palavra de Deus

“Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando-o 
conforme a tua palavra” (Salmo 119:9). Jesus orou: “Santifica-os 
na tua verdade”. A palavra não só nos mostra como Deus quer 
que vivamos, mas também nos purifica do pecado se lhe obede-
cermos.
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 d. O poder do Espírito

“E, se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus 
habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo tam-
bém vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós 
habita” (Romanos 8:11). “Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras 
do corpo, vivereis” (Romanos 8:1�). “Andai em Espírito, e não cum-
prireis a concupiscência da carne” (Gálatas �:1�). Andando no Espírito 
e permitindo que seu poder nos encha, podemos ter a vitória.

	 2.	 A	responsabilidade	dos	cristãos
É verdade que Deus fez tudo quanto pôde para nos dar a vitória, 

mas nós também temos que cumprir nossa parte.

 a. Permanecer na fé

Para Cristo nos apresentar “santos e irrepreensíveis diante 
dele”, temos que permanecer na fé. Várias vezes as escrituras nos 
mandam permanecer na fé, estar firmes sem nos abalarmos e assim 
por diante. Para vivermos sendo vitoriosos, temos que seguir nas 
coisas que são santas. Leia Colossenses 1:2�.

 b. Permanecer em Cristo

Permanecer em Cristo é ficar como uma vara (um galho) que 
permanece em uma videira. A vara morre quando se é retirada da 
videira. O cristão morre espiritualmente quando não se mantém 
em contato com Cristo (João 1�:�–7). Cristo habita em nós, e nós 
permanecemos nele. Como ele habita em nós? (10)

por meio do Espírito Santo

Como permanecemos nele? (11)
entregando-nos a Cristo e obedecendo-lhe

 c. Permanecer na palavra

Este ponto é de suma importância. Todo cristão terá que dedicar 
tempo à palavra de Deus para continuar vencendo. “Escondi a 
tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti” (Salmo 
119:11). Esta é a nossa responsabilidade. Cresceremos ou caire-
mos conforme o nosso estudo da palavra de Deus. Não podemos 
ser vitoriosos sem estarmos fundamentados na Bíblia. Não somos 
espirituais nem vitoriosos se não conhecemos bem a Bíblia nem 
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pomos em prática seus mandamentos. Leia João 8:�1–�2. Como 
permanecemos na palavra de Deus? (12)

por meio da leitura e o estudo da Bíblia

 d. Mortificar as obras da carne

“Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis; mas, se pelo Es-
pírito mortificardes as obras do corpo, vivereis” (Romanos 8:1�).

Devemos ressaltar que é pelo poder do Espírito que fazemos 
morrer as obras pecaminosas da carne. O que acontece quando a 
luz entra num quarto escuro? (1�)

A escuridão (as trevas) desaparece

O Espírito de Deus é como a luz. O que acontece quando o 
Espírito de Deus entra em nosso corpo? (1�)

As obras das trevas têm que sair.

Deus não vive num corpo carregado de pecado. É preciso ter 
vitória sobre o pecado. As obras da carne têm que ser mortificadas. 
Devemos viver para Deus para podermos obter suas bênçãos. “Que, 
quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se cor-
rompe pelas concupiscências do engano; e vos renoveis no espírito 
da vossa mente; e vos revistais do novo homem, que segundo Deus 
é criado em verdadeira justiça e santidade” (Efésios �:22–2�).

Quando nos convertemos, o corpo não muda. O corpo ainda quer 
desfrutar de seus desejos e cobiças. (Alguns de seus desejos são justos 
e outros são pecaminosos.) Mas quando o Espírito de Deus entra no 
coração do homem, o Espírito pode controlar o corpo. O corpo torna-se 
servo do Espírito e de Deus em vez de servo da natureza pecaminosa. 
É importante que o corpo se sujeite sempre ao Espírito e à palavra. 
Como podemos esquecer as coisas que dantes fazíamos? (1�)

não as praticando

Como mortificamos as obras más da carne? (1�)
da mesma maneira: não as praticando por meio do poder do Espírito

Cada vez que nos recusamos ceder à tentação, enfraquecemos 
o poder das tentações carnais em nossa vida e nos tornamos mais 
vitoriosos.

 e. Vigiar constantemente

Leia Hebreus �:12–1� cuidadosamente. O versículo 12 nos diz: 
“Vede”. Isto significa estarmos atentos espiritualmente. Este é o 
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dever constante de todo cristão. “Porque nos tornamos participantes 
de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança 
até ao fim”. Temos que vigiar constantemente. Jesus disse: “Vigiai 
e orai, para que não entreis em tentação”. Segundo os versículos 
citados de Hebreus, ter um coração mau de incredulidade é o que 
faz uma pessoa se apartar do Deus vivo. Mas observe o que diz no 
versículo 1�: “Exortai-vos uns aos outros todos os dias”. Será que 
alguém consegue ser cristão sem a ajuda dos outros? (17)

É difícil.

Precisamos que outros cristãos nos ajudem.
Vejamos as maneiras em que podemos vigiar. A vigilância 

espiritual nos impulsiona a exortar-nos uns aos outros a estarmos 
firmes; a trabalharmos juntos para resolvermos nossos problemas; 
a reconhecermos nossas próprias fraquezas; e a procurarmos ajudar 
nosso irmão ou irmã em suas fraquezas. Tudo isto nos ajuda muito 
na vida cristã, e é bíblico. Veja Romanos 1�:1–2 e Gálatas �:1–2.

Vigiar e orar é a responsabilidade de cada crente. Deus fez a 
sua parte; nós devemos fazer a nossa. “Sede sóbrios e vigiai em 
oração” (1 Pedro �:7). Isto requer disciplina e um esforço cons-
ciente de nossa parte. Vigiemos! O inimigo de nossas almas anda 
ao nosso redor como leão que ruge. Ou às vezes vem astutamente 
como um anjo de luz. Vigiemos!

Também é uma bênção sabermos que Deus pôs líderes na igreja 
que “velam por vossas almas”. Devemos obedecer aos adminis-
tradores postos por Deus na igreja. Eles nos ajudam a vigiar. Leia 
Hebreus 1�:7–17.

Vimos o que significa vigiar espiritualmente.
O que significaria dormir espiritualmente? (18)

deixar de vigiar

Quando o sono do pecado nos vence, deixamos de vigiar. Logo 
o diabo nos fará morrer espiritualmente, e assim perderemos nosso 
relacionamento com o Senhor.

	 D.	A	vitória	recompensada
É uma bênção para todo cristão saber que cada batalha ganha 

será recompensada. Todo aquele que correr a carreira fielmente 
receberá a coroa. Paulo escreveu em 2 Timóteo �:�–8 que ele estava 
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pronto para deixar este mundo. Disse que tinha combatido o bom 
combate e tinha guardado a fé, e que, portanto, a coroa da justiça 
lhe estava reservada. Este versículo também diz que há uma coroa 
para todos aqueles que amam a vinda de Jesus. A vitória em Cristo 
Jesus e a fidelidade à sua palavra trazem grande regozijo e galardão. 
Copie aqui Apocalipse 22:12.  

 

Segundo este versículo, quando Cristo virá ? (19)
Virá cedo.

O que trará consigo? (20)
um galardão

Como recompensará a cada um? (21)
segundo as suas obras

O Novo Testamento fala de quatro coroas diferentes. Quais são? 
Procure estas referências bíblicas e escreva-as aqui:

  1 Coríntios 9:2� — uma coroa 

  2 Timóteo �:8 — a coroa 

  Tiago 1:12 — a coroa da 

  1 Pedro �:� — a _____________________ coroa da _______

Estas quatro coroas são celestiais. Existem de verdade e dura-
rão para sempre. Iremos recebê-las quando o Senhor puser fim às 
tribulações na terra e desfrutaremos delas para sempre. Observe 
que a justiça (Romanos �:22; �:�), a vida (João 10:10; 1 João 
�:12) e a glória (2 Coríntios �:18; 1 Pedro 1:8) devem existir no 
cristão nesta vida também. Não haverá coroa incorruptível para 
nós se não tivermos justiça, vida e glória em nossas vidas. Escreva 
Apocalipse 12:11.  

 
 

Aprenda de cor estes versículos:
Eis que venho sem demora; guarda o que tens, para que ninguém 

tome a tua coroa (Apocalipse �:11).
Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a 

vitória que vence o mundo, a nossa fé (1 João �:�).
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“em tudo foi tentado”
Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se 

das nossas fraquezas; porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, 
mas sem pecado (Hebreus �:1�).

Cheio do Espírito Santo, Jesus voltou do Rio Jordão onde João o 
tinha batizado. De lá, foi levado ao deserto e passou quarenta dias e 
quarenta noites a sós com Deus, jejuando e orando. Quando Jesus 
sentiu muita fome, o diabo veio lhe tentar, dizendo:

— Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em 
pães.

O que fez Jesus? Transformou-as em pão para se alimentar? Não, 
em vez disso lhe respondeu com uma citação bíblica:

— Está escrito: “Nem só de pão viverá o homem, mas de toda 
palavra de Deus”.

Assim venceu a tentação de satisfazer os desejos da carne.
Logo veio o diabo com outra tentação. Levou Jesus a Jerusalém e 

o pôs sobre o pináculo do templo e disse-lhe:
— Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo; porque está escrito: 

“Mandará aos seus anjos, acerca de ti, que te guardem, e que te sustenham 
nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra”.

O diabo também citou a escritura. Será que agora Jesus devia escutá-
lo? Devia atirar-se para baixo, esperando que os anjos lhe guardassem 
da morte? Assim todo o povo veria o seu grande poder. Mas Jesus 
venceu a tentação de fazer um grande nome para si. Disse:

— Dito está: “Não tentarás ao Senhor teu Deus”.
Jesus venceu Satanás outra vez, mas Satanás teve mais outra idéia. 

Levou Jesus ao cume de uma montanha altíssima. De lá lhe mostrou 
todos os reinos da terra com todo seu esplendor e glória, fazendo-lhe 
uma proposta:

— E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória; 
porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero. Portanto, se tu 
prostrado me adorares, tudo será teu.

Como seria ter o poder de todos os reinos do mundo? Mas Jesus 
não pensou nisto, mas sim declarou com firmeza:

— Vai-te para trás de mim, Satanás; porque está escrito: Adorarás 
o SENHOR teu Deus, e só a ele servirás.
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Satanás, vendo que nem com uma nem com outra tentação pôde 
vencê-lo, deixou a Jesus. E saindo ele, vieram os anjos a Jesus e o 
serviam.

Embora Jesus tenha sido tentado em várias áreas de sua vida como 
nós, ele nunca cedeu à tentação. Como Jesus venceu estas tentações? 
Estando cheio do Espírito Santo. Jejuando e orando. Ele conhecia bem 
as escrituras e as usou para responder ao diabo. Jesus, nosso exemplo 
perfeito, tinha armas poderosas.

Hoje nós podemos usar as mesmas armas para lutar contra o diabo. 
Como cristãos, temos o Espírito Santo morando em nós. O jejum e a 
oração nos fortalecem. Devemos procurar estudar a Bíblia com diligên-
cia. Assim poderemos dar a Satanás uma resposta bíblica quando nos 
tenta. Os anjos que serviram a Jesus nos ajudam a nós hoje também.

Deus não permite que sejamos tentados mais do que podemos 
suportar. Ele sempre provê uma saída. As tentações que vencemos 
servem para nos fortalecer na vida cristã. Ter Cristo em nossa vida 
significa a VITÓRIA.
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revisão

•	 Sobre	a	seção	“Para	ler	e	estudar”

 1. O poder de Deus se revela através dos milagres feitos por Jesus 

Cristo. Cite três milagres.

 a.  

 b.  

 c.  

 2. O que Jesus disse repreendendo os discípulos antes que se acalmas-

se o mar? 

 �. Dê três razões para a morte e ressurreição de Lázaro dentre os 

mortos.

 a. João 11:� 

 b. João 11:1� 

 c. João 11:�2 

 �. Segundo Romanos �, o que significa para o cristão a ressurreição 

de Jesus? 

 �. A palavra desfeito em Romanos �:� quer dizer “tornar inútil de 

maneira que não preste”. Por que se faz isto ao corpo do pecado? 
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 �. Quais são as três leis que encontramos em Romanos 8:1–�?

 a.  

 b.  

 c.  

 7. A lei de Moisés não podia dar a justiça por causa da fraqueza da 

carne. Como podemos ser justos? (Veja Romanos 8:�–�.) 

 8. “Porque a inclinação da carne é morte; mas a  

do Espírito é vida e paz” (Romanos 8:�).

 9. Dê a referência bíblica a estas chaves para a vitória.

 a. andar segundo o Espírito 

 b. procurar as coisas de cima 

 c. participar da natureza divina 

•	 Sobre	a	lição

 10. O que separa o homem de seu Deus? 

 11. Segundo esta lição, o que fez Deus que prova que ele não pode 

tolerar o pecado? 

 12. O que quer dizer interceder? 

 1�. Agora Jesus está intercedendo à direita de Deus para que 

.

 1�. O diabo age por meio de nossa __________ para nos tentar.
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 1�. Escreva a referência de dois versículos que diz em que Deus faz 

a sua parte para providenciar a vitória para nós.

 a.  

 b.  

 1�. Deus tornou possível a vitória sobre o pecado por meio de quatro 

coisas. Quais?

 a.  

 b.  

 c.  

 d.  

 17. Faça uma lista da parte que o cristão precisa fazer para ter a vi-

tória.

 a.  

 b.  

 c.  

 d.  

 e.  

 18. O que quer dizer a frase “mortificar as obras da carne”? 

 19. O corpo se transforma ou muda quando uma pessoa se torna 

cristã. Verdadeiro ou falso?
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 20. Quais serão as coroas eternas do cristão?

 a.  

 b.  

 c.  

 d.  

 21. Escreva de cor os versículos de Apocalipse �:11 e 1 João �:�. 

Lição	7—A	vitória

Pare

TesTe

Repasse a lição 7 antes de fazer o teste 7 que se encontra 
no meio deste livro.



D e -

dique  todo 

o tempo que se fizer 

necessário para estudar esta 

lição cuidadosamente. Se você 

ainda não nasceu de novo, esta 

lição pode ser o estudo mais im-

portante da sua vida. E se você 

já é cristão, este estudo dos 

fundamentos da salvação re-

novará o seu amor pelo 

Senhor.




