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Bem vindo ao Curso Vencedor do Mundo 
Você acertou quando decidiu saber mais sobre Deus e 
sobre a Bíblia Sagrada.  
Este curso tem como material de estudo o livro Manual 
da Vida.  
 
Como estudar 
• Reserve um tempo diário para estudar, 
• Estude em local e horário sem interferências, 
• Estude um capítulo de cada vez, 
• Responda as questões ao final de cada capítulo 
• Marque a resposta certa com X 
 
Eu não tenho a Bíblia Sagrada 
Você pode fazer este curso mesmo sem ter a Bíblia. 
Na página 55 estão reproduzidas as partes da Bíblia que 
são necessárias para o curso. 
Quando a lição indicar, vá até essa página e leia. 
 
Para quem já tem a Bíblia Sagrada 
Procure na Bíblia e leia  
• os versículos indicados na lição 
• o texto antes e depois desses versículos. 
Leia também outros trechos da Bíblia sobre o assunto. 
 
Importante 
O prazo máximo para concluir o curso é 90 dias. 
Estude com atenção para aproveitar bem o curso e para 
responder as questões corretamente. 
 
Deus o abençoe grandemente. 
ABS Vida 

Instruções Iniciais 
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Estudo na forma de perguntas e respostas 
Após a resposta estão indicados versículos que são o 
fundamento dessa resposta. 
Em caso de dúvida ou discordância doutrinária, 
prevalece o que está escrito na Bíblia, que é 
a verdadeira fonte de conhecimento de Deus. 
Quando os versículos foram reproduzidos, indicou-se 
LH para Linguagem de Hoje, RA para Revista e 
Atualizada e RC para Revista e Corrigida, todas elas 
bíblias editadas pela Sociedade Bíblica do Brasil. 
 
Em primeiro lugar, a Bíblia 
Não se esqueça. Este Curso serve para ajudar você a 
chegar mais perto de Deus. 
Ele não toma o lugar da Bíblia. 
Se você ainda não tem, adquira uma Bíblia. 
Leia sempre a Bíblia. 
 
Sobre a ABS Vida 
A ABS Vida é uma missão evangélica, brasileira e que 
serve a Jesus em todas as denominações evangélicas.  
A ABS Vida tem como missão: 

• anunciar o Evangelho do Senhor Jesus,  
• incentivar a evangelização e 
• apoiar de forma prática os evangelizadores.   
O autor Rubens Postigo tem seu ministério dedicado 
à evangelização. É diretor da ABS Vida desde 1995. 
Também é autor do livro “Manual de Evangelismo 
Pessoal” e de uma coleção de 19 folhetos de 
evangelização para adultos, jovens e crianças. 

Apresentação 
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1– Quem fez todas as coisas? 

Deus fez todas as coisas. 
Deus fez as coisas que nós vemos. 
Deus fez também as coisas que não vemos. 

(Gênesis 1=Hebreus 11:3) 
 
2 – Onde Deus está? 

Deus está no céu. 
Deus está na terra. 
Deus está em todos os lugares. 

(Jeremias 23:23-24=Salmo 139:7-12) 
 
3 – Nós podemos ver Deus? 

Nós não podemos ver Deus. 
Mas nós podemos saber muito sobre Deus. 

(I Coríntios 2:11-12=Oséias 6:3) 
 
4 – Como podemos saber sobre Deus? 

Podemos saber sobre Deus de duas maneiras: 
• quando nós vemos as coisas que Deus fez e 
• quando nós lemos a Bíblia. 

 (Salmo 19:1-4=Romanos 1:20=João 5:39) 
 
 
 
 

 
 
 

Vamos pensar... 
 
 
 
 
 
 

Há muitas coisas 
lindas neste mundo.  
Alguém muito sábio 
fez tudo isso. 
Esse alguém é Deus. 

1– Deus é o Criador 
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5 – O que aprendemos na Bíblia  sobre Deus? 

Na Bíblia aprendemos que: 
• Deus é justo e eterno, 
• Deus é santo e perfeito, 
• Deus tem poder sobre todas as coisas, 
• Deus sabe de todas as coisas e 
• Deus está em todos os lugares. 

 (Salmo 90:2=Gênesis 17:1=Romanos 11:33-36) 
 
 
 
 

 
 

 
Vamos pensar... 
 
 
 
 
 
 
6 – Deus ama as pessoas? 

Sim.  
Deus sempre quer o bem para todas as pessoas. 

(João 15:13=I João 4:16) 
 
7 – Há somente um Deus? 

Sim. Há um único Deus. 
Deus existe em três pessoas: 
Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 

 (Deuteronômio 6:4=Marcos 12:29=II Coríntios 13:14) 
 

 
 
 

Deus disse: “Eu, com o meu grande poder e com a 
minha força, criei o mundo, os seres humanos e todos 
os animais que vivem na terra.” 

(Jeremias 27:5-LH) 

Deus sabe a hora que 
nós deitamos e que  
nós levantamos.  
Está sempre conosco. 
E Ele quer o nosso bem. 
Deus é maravilhoso! 

Está escrito na Bíblia 
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Questões da Lição 01 
 
1- Deus é justo e eterno. Deus é santo e perfeito. 
Deus sabe de todas as coisas. Deus tem poder sobre 
todas as coisas e está em todos os lugares. Onde 
aprendemos essas coisas importantes? 
A ___ na Bíblia 
B ___ nos jornais 
C ___ na televisão 
 
2- Somente uma pessoa está no céu e está na terra ao 
mesmo tempo. Essa pessoa é: 
A ___ um piloto de avião 
B ___ Deus 
C ___ o presidente de um país 
 
3- O Pastor Gustavo disse: “Há um único Deus” e a 
Missionária Mariane falou: “Nós não podemos ver 
Deus, mas podemos saber muito sobre Deus”. 
A ___ somente o pastor está certo 
B ___ somente a missionária está certa 
C ___ os dois estão certos 
 
4- “Os céus manifestam a glória de Deus e o 
firmamento anuncia a obra das suas mãos”. Em qual 
versículo da Bíblia estas palavras estão escritas? 
A ___ João 5:39 
B ___ Isaías 43:7 
C ___ Salmos 19:1 
(para responder esta questão, veja antes a lista de 
versículos na página 55) 
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1 – Quem fez o céu e a terra? 
Deus fez o céu e a terra. 
Deus fez também tudo o que neles existe. 

(Gênesis 1=Hebreus 11:3) 
 
2 - Quem estava junto na criação do mundo?  
Estavam juntos: 
Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 

(Gênesis 1:2,26=João 1:1-3) 
 
3 – Para quem foram feitas todas as coisas? 
Todas as coisas foram feitas por meio de Jesus Cristo e 
para Jesus Cristo, o Deus Filho. 

(Colossenses 1:12-17=Hebreus 1:1-2) 
 
4 - Como Deus fez todas as coisas? 
Deus disse: “Apareça tal coisa”. 
E logo apareceu aquilo que Deus mandou. 

(Gênesis 1=Hebreus 11:3=Salmo 33:8-9) 
 
5 – O que Deus fez em cada dia? 
No primeiro dia Deus fez o Dia e a Noite. 
No segundo dia Deus fez os Céus.  
No terceiro dia Deus fez os Mares, as Plantas e 
as Árvores.  
No quarto dia Deus fez o Sol, a Lua e as Estrelas.  
No quinto dia Deus fez os Peixes do mar e  
as Aves dos céus.  
E no sexto dia Deus fez os Animais da terra, o Homem 
e a Mulher. 

(Gênesis 1:1-31) 
 
       

“Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom.” 
(Gênesis 1:31-LH) 

2– Deus fez o Mundo 

Está escrito na Bíblia 
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Questões da Lição 02 
 
5-  Deus fez todas as coisas que existem. Foi difícil 
para Deus fazer todas essas coisas? 
A ___ não, Deus disse apareça tal coisa e logo essa 
         coisa apareceu 
B ___ não foi difícil porque Adão ajudou a Deus 
C ___ a parte mais demorada foi o firmamento: sol, 
          lua e estrelas 
 
6- O que Deus fez no quarto dia? 
A ___ os céus 
B ___ o sol, a lua e as estrelas 
C ___ o dia e a noite 
 
7- Em qual dia Deus fez o homem e a mulher? 
A ___ no primeiro dia fez a mulher e no sexto dia o  
         homem  
B ___ fez o homem do pó da terra, no quarto dia 
C ___ no sexto dia 
 
8– Todas as coisas que existem foram feitas por meio 
de Jesus Cristo e para Jesus Cristo. 
A ___ está certo 
B ___ está certo, mas as plantas sempre existiram 
C ___ está errado 
 
9– Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estavam 
juntos quando o homem foi criado. Onde podemos ler 
isso? 
A ___ Romanos 15:4 
B ___ Eclesiastes 7:29 
C ___ Gênesis 1:2 e 26 
(para responder esta questão, veja antes a lista de 
versículos na página 55) 
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1 - Quem foi o primeiro homem que viveu? 

O primeiro homem que viveu foi Adão. 
E a primeira mulher foi Eva. 
Eles são os primeiros pais de todas as pessoas. 

 (Gênesis 3:20=I Timóteo 2:13) 
 
 
2 – Como apareceu o primeiro homem? 

Deus fez o homem com o pó da terra. 
Depois Deus soprou no nariz do homem. 
E logo o homem começou a viver. 
Deus também deu um espírito para o homem. 

(Gênesis 1:26-27=Gênesis 2:7) 
 
 
3 – Como Deus fez a mulher? 

Deus tirou uma costela do homem. 
Então Deus fez a mulher com essa costela. 

 (Gênesis 2:21-22=I Timóteo 2:13) 

 
 
4 - O homem é parecido com alguém? 

Sim.  
Deus fez o homem parecido com Deus mesmo. 

(Gênesis 1:26-27=I Coríntios 11:7) 
 
 
5 – O homem pode falar com Deus? 

Sim, o homem pode: 
• conhecer a Deus e 
• se comunicar com Deus. 

(Oséias 6:3=João 14:8-9=I João 1:3) 
 
 
 

3– Deus fez o Homem e a Mulher 
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Vamos pensar... 
 
 
 
 
 

6 - Por que Deus fez o homem e a mulher? 

Deus fez o homem e a mulher para a glória de Deus. 
Assim, para serem felizes, o homem e a mulher 
precisam conhecer e fazer a vontade de Deus. 

(Isaías 43:7=Mateus 22:29=I Coríntios 10:31) 

 
 
7 - Como podemos saber a vontade de Deus? 

A vontade de Deus está escrita na Bíblia. 
 (João 5:39=Romanos 15:4=II Timóteo 3:15-16) 

 
 
 
 

 
 

 
Vamos pensar... 
 
 
 
 
 

 
 
 

“E criou Deus o homem à sua imagem; à imagem de 
Deus o criou, macho e fêmea os criou.”  

(Gênesis 1:27-RC) 
 

Deus gosta muito 
de mim. 
Por isso Deus 
me fez parecido 
com Ele. 

Quando oro, estou 
falando com Deus. 
Quando leio a 
Bíblia, Deus está 
falando comigo. 

Está escrito na Bíblia 
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 Questões da Lição 03 
 
10- Como se chamou o primeiro casal que viveu? 
A ___ Adão e Eva 
B ___ Sansão e Dalila 
C ___ José e Maria 
 
11- Deus fez Adão do pó da terra. E com uma parte do 
corpo de Adão Deus fez Eva. Qual foi essa parte? 
A ___ o coração 
B ___ uma costela 
C ___ um braço 
  
12– O homem é muito importante para Deus. Por isso 
Deus fez o homem assim: 
A ___ Deus fez o homem mais forte que os animais 
B ___ Deus fez o homem parecido com Deus mesmo 
C ___ Deus levou um dia inteiro para fazer o homem 
 
13– Deus preparou um caminho para a felicidade do 
homem e da mulher. Qual é esse caminho? 
A ___ gozar a mocidade antes da velhice 
B ___ seguir uma boa religião 
C ___ conhecer e fazer a vontade de Deus 
 
14- Para conhecer a vontade de Deus, uma pessoa 
precisa fazer o seguinte: 
A ___ ler muitos livros religiosos 
B ___ seguir a religião dos seus pais 
C ___ ler a Bíblia Sagrada 
 
15- No versículo de Oséias 6:3 está escrito: 
A ___ “E criou Deus o homem à sua imagem.” 
B __ “Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor” 
C ___ “Errais, não conhecendo as Escrituras” 
(para responder esta questão, veja antes a lista de 
versículos na página 55) 
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1 - Como era o coração do homem e da mulher? 

Deus fez o homem e a mulher com um coração limpo. 
(Gênesis 1:27=Eclesiastes 7:29) 

 

 
2 – O que aconteceu com o coração do homem e da 
mulher? 

O homem e a mulher desobedeceram a Deus. 
Então o pecado entrou no coração deles. 

 (Gênesis 3:1-19=Romanos 5:12) 
 
 
3 – Como eles desobedeceram a Deus? 

O homem e a mulher comeram o fruto proibido. 
Deus tinha falado para eles não comerem desse fruto. 

 (Gênesis 2:16-17= Gênesis 3:6) 
 
 

4 - O que acontece com as pessoas que nascem 
depois de Adão e Eva? 

Todas as pessoas nascem com uma natureza 
pecaminosa. 
Essa natureza pecaminosa se chama pecado original. 

(Romanos 5:12=Romanos 8:6-7) 
 
 
5 – Além de nascer com o pecado original, uma 
pessoa ainda pode fazer mais pecado? 

Sim, há três coisas que fazem uma pessoa pecar:  
• a sua natureza pecaminosa, 
• as tentações do mundo e 
• as tentações de Satanás. 

 (Tiago 1:14-15=I João 2:16-17=I Pedro 5:8-9)  
 
 
 

4– O Pecado sujou o Coração do Homem 

Manual da Vida    14 



 

 

  
6 - O que as pessoas precisam fazer para tirar o 
pecado da sua vida? 

Todas as pessoas têm que nascer de novo. 
 (João 3:3-6=Romanos 6:3-6=I Coríntios 15:50) 

 
 
 
7 – Como uma pessoa pode nascer de novo? 

Uma pessoa nasce de novo quando crê em 
Jesus Cristo. 
Jesus tira todos os pecados da pessoa. 
E Jesus dá uma vida nova.  
Então essa pessoa passa a ser filho de Deus. 

 (João 3:1-16=João 11:25-26=I Coríntios 15:45-49) 
 
 

 

 

 

 
Vamos pensar... 

 

 

 

 
 

 
 
 

Jesus disse: 
“Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino 
de Deus.” 

(João 3:3-RC) 
 
 
 
 
 

Está escrito na Bíblia 

Isso é muito bom. 
Esquecer o passado 
e começar uma vida 
nova com Deus. 
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Questões da Lição 04 
 
 
16- Adão e Eva foram criados com um coração puro, 
mas o pecado entrou no coração deles. Como isso 
aconteceu?  
A ___ Adão não queria orar 
B ___ Adão e Eva desobedeceram a Deus 
C ___ Adão e Eva brigavam muito 
  
17- Adão e Eva comeram de um fruto que Deus tinha 
falado para não comerem. Isso desagradou a Deus? 
A ___ sim, porque se tornaram desobedientes a Deus 
B ___ não, porque eles estavam com fome 
C ___ não, porque comeram escondido 
 
18- O que quer dizer “pecado original”? 
A ___ é um pecado difícil de fazer 
B ___ é o pecado que trazemos de nascimento porque        
          somos filhos de Adão e Eva 
C ___ é o pecado que fazemos quando não  
          obedecemos nossos pais 
 
19- “Pecado Original” e mais os pecados que cada um 
faz. Quem pode livrar as pessoas da condenação? 
A ___ Jesus Cristo, o cordeiro de Deus que tira o 
         pecado do mundo 
B ___ se fizermos promessas e muita caridade então 
         Deus vai nos perdoar 
C ___ a pessoa que não bebe, não fuma e não joga 
         não tem pecado 
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20- Uma pessoa nasce de novo quando crê em Jesus. 

A ___ está certo, gente grande volta a ser criança 

B ___ está errado, não podemos voltar ao hospital para  

           nascer duas vezes 

C ___ está certo, quando cremos em Jesus então nascemos 

           de novo para Deus 

 

21– “Porque, assim como todos morrem em Adão, assim 

também todos serão vivificados em Cristo.” Onde está 

escrito este versículo? 

A ___ Lucas 19:10 

B ___ Colossenses 3:1 

C ___ I Coríntios 15:22 

(para responder esta questão, veja antes a lista de versículos 

na página 55) 
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1 - O que a Bíblia diz sobre Jesus Cristo? 
A Bíblia nos revela que Jesus Cristo é o Filho de Deus. 

(João 3:16=Hebreus 1:1-2) 
 
 
2 - Como foi o nascimento de Jesus? 

Jesus veio ao mundo pelo poder do Espírito Santo. 
Ele nasceu de uma mulher virgem, chamada Maria.  
Um homem chamado José cuidou de Jesus. 
Mas o pai verdadeiro de Jesus é Deus. 

 (Lucas 1:26-35=João 1:1,14) 
 

 
 
 
 

 
 

 
Vamos pensar... 
 
 
 
 
 
 
3 - Porque Jesus veio ao mundo? 

O pecado leva as pessoas para longe de Deus. 
Deus não quer ficar longe das pessoas. 
Então Deus enviou Jesus ao mundo. 
E Jesus veio para tirar o pecado das pessoas. 

(Lucas 19:10=Mateus 1:21) 
 
 
 
 

Jesus viveu nesta 
terra assim como 
um de nós. 
Por isso Jesus sabe 
quando sofremos. 

5- Jesus Cristo é o Filho de Deus 
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4 - Porque Jesus morreu na cruz? 
Na lei de Deus o pecado tem um castigo muito duro. 
O castigo para quem faz pecado é a morte. 
Jesus morreu para pagar os pecados de todas as 
pessoas. 

(Romanos 6:23=I Coríntios 15:3) 
 
 
5 - O corpo de Jesus ficou na sepultura? 

Jesus ressuscitou no terceiro dia. 
Falou com os seus amigos e subiu ao céu. 
Jesus assentou-se à direita de Deus Pai. 

(Lucas 24:5-7=I Coríntios 15:3-8=Colossenses 3:1) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Vamos pensar... 
 
 
 
 
 
 

6 – Quem crê em Jesus recebe bênçãos? 

Quem crê em Jesus Cristo recebe estas bênçãos: 
expiação, justificação e santificação. 
 
 
7 - O que é expiação? 

Expiação é o castigo pelos pecados praticados. 
Jesus foi castigado com a morte na cruz para pagar os 
nossos pecados. 

(Hebreus 9:22=I Pedro 1:18-19) 
 

Deus nos ama muito! 
Jesus morreu para 
tirar os nossos 
pecados. 
E ressuscitou para nos 
dar um lugar no Céu! 
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8 - O que é justificação? 

Justificação é a declaração de que uma pessoa é justa. 
Depois que nossos pecados são pagos por Jesus, 
Deus nos trata como justos.  
Tal como se nunca tivéssemos cometido pecado. 

(Romanos 5:16,18=Tito 3:7) 
 
 
9 - O que é santificação? 

Santificação é o estado de pureza que agrada a Deus. 
Depois de perdoados e justificados, recebemos a graça 
de Deus para uma vida santa na sua presença. 

(Romanos 6:22=Hebreus 2:11) 
 

 

 
 

“Cristo morreu pelos nossos pecados.” 
(I Corintios 15:3-LH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Está escrito na Bíblia 

Convite para você 
 

Visite uma igreja evangélica 
 

Lá as pessoas cantam, oram 
e recebem coisas boas de Deus. 
Jesus quer abençoar você. 

Não demore. 
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 Questões da Lição 05 
 
22- Como se chamavam os pais de Jesus? 
A ___ Maria e José 
B ___ Adão e Eva 
C ___ Isabel e João 
 
23- Uma coisa que pode ficar no meio e separar o 
homem de Deus. O que é? 
A ___ um muro bem alto 
B ___ o pecado 
C ___ as nuvens 
 
24– O castigo para o pecado é a morte. O que Deus 
fez para livrar os pecadores do castigo de morte? 
A ___ não tem jeito, todos os pecadores estão  
         perdidos 
B ___ Deus mandou as pessoas orar bastante e dar  
         esmolas 
C ___ enviou Jesus para morrer na cruz pelos 
          pecadores 
 
25- O músico Gabriel compôs uma linda música, e nela 
tinha um trecho que dizia assim:  
“Ao mundo Ele veio, do Espírito Santo é o poder, o 
Deus Pai nos deu, para salvar quem crer.” 
A ___ o músico está falando de José 
B ___ Gabriel está adorando a Jesus Cristo 
C ___ a música conta a história de João Batista 
 
26– Jesus ressuscitou no terceiro dia. O que Ele fez em 
seguida? 
A ___ foi para casa, para viver com os pais e irmãos 
B ___ foi à sinagoga para falar com os sacerdotes 
C ___ falou com seus amigos, subiu ao céu e 
         assentou-se à direita de Deus Pai 
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27- No Evangelho de João 1:49 está escrito que 
alguém disse para Jesus: “Tu és o Filho de Deus”.  
Quem disse tais palavras? 
A ___ um homem chamado Natanael 
B ___ o apóstolo Pedro 
C ___ a mulher samaritana 
(para responder esta questão, veja antes a lista de 
versículos na página 55) 
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1 – O que quer dizer salvação? 

Salvação é ser livre da condenação dos pecados e 
poder receber um lugar no Céu.                   

(João 3:16=João 14:2-3)  
 
 
2 – Como alguém pode ser salvo? 

Para ser salvo é necessário: 
• se arrepender e 
• crer em Jesus Cristo. 

(João 6:47=Marcos 1:15) 
 
 
 
 

 
 
 

Vamos pensar... 
 
 
 
 
 
 

3 - O que é se arrepender? 

Se arrepender é: 
• sentir tristeza pelos pecados que fez e  
• não querer mais fazer essas coisas. 

(Lucas 15:21=II Coríntios 7:10) 
 
 
 
 
 
 

6– Jesus Cristo é o Salvador 

Jesus nos convida 
para morar no Céu. 
Jesus tem coisas 
boas para todos. 
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4 - O que é crer em Jesus Cristo? 

Crer em Jesus Cristo é: 
• acreditar que Jesus tirou o nosso pecado e 
• acreditar que Jesus fez isso quando morreu na cruz 

por nós. 
 (João 1:29=I Pedro 3:18) 

 
 
 

 
 
 

“Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os 
pecadores.”                                           (I Timóteo 1:15-RA) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

O que eu devo fazer para ser salvo? 
 
Veja a resposta na página 54. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Está escrito na Bíblia 
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Questões da Lição 06 
 
28 ___ Para ser salva dos seus pecados, uma pessoa 
precisa fazer o seguinte: 
A ___ se arrepender e freqüentar uma igreja 
B ___ se arrepender e crer em Jesus Cristo 
C ___ se arrepender e fazer o bem a todos 
 
29- O Pastor Davi perguntou para a igreja: “O que 
quer dizer se arrepender?”  
Quem deu a resposta completa? 
A ___ Regina falou: “se arrepender é ficar triste” 
B ___ Eduardo respondeu: “se arrepender é ficar triste 
          pelos  pecados cometidos” 
C ___ Elaine disse: “se arrepender é ficar triste pelos 
          pecados cometidos e não querer pecar mais” 
 
30- “Eu creio que Jesus tirou os meus pecados e Ele 
fez isso quando morreu na cruz”. Quem fala desse jeito 
é uma pessoa que: 
A ___ lê muito a Bíblia 
B ___ nunca falta na escola dominical 
C ___ crê em Jesus Cristo para ser salvo 
 
31- “E em nenhum outro há salvação”. Em que parte 
da Bíblia estão escritas essas palavras? 
A ___ Marcos 1:15 
B ___ Atos 4:12 
C ___ Eclesiastes 12:7 
(para responder esta questão, veja antes a lista de 
versículos na página 55) 

Manual da Vida    25  

 

  
 
 

 
 
 
1 - O que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo? 

A Bíblia nos revela que o Espírito Santo é Deus. 
(Gênesis 1:2=Mateus 28:19) 

 
 

2 – O que o Espírito Santo faz para uma pessoa que é 
pecadora? 

O Espírito Santo faz a pessoa ver que pecou. 
E mostra para ela que Jesus pode tirar o seu pecado. 

(João 16:7-9=Atos 10:43-47) 
 
 
3 – O que o Espírito Santo faz para uma pessoa que 
crê em Jesus? 

O Espírito Santo vem morar no seu coração. 
Ele vem para ajudar essa pessoa. 
E essa pessoa vai adorar a Deus com muita alegria. 

 (João 14:16-17,26=I Coríntios 3:16) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vamos pensar... 
 
 
 
 
 
 
 
 

7– O Espírito Santo é Deus 

É bom andar com 
Deus! 
O Pai nos criou,  
o Filho nos salva e  
o Espírito Santo nos 
ajuda! 
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4 - O que a Bíblia aconselha a quem crê em Jesus? 

A Bíblia aconselha que seja cheio do Espírito Santo. 
(Atos 1:8=Efésios 5:18) 

 
 
5 - O que é ser cheio do Espírito Santo? 

Ser cheio do Espírito Santo é: 
• viver com fé em Deus, 
• amar e obedecer a Deus, 
• servir a Deus com alegria e 
• amar a todas as pessoas. 

(Atos 4:31=Atos 11:24) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vamos pensar... 
 
 
 

 
 
 

 
 

Jesus disse: 
“Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês 
receberão poder e serão minhas testemunhas.” 

 (Atos 1:8-LH) 
 

 
 
 
 
 

Está escrito na Bíblia 

Eu quero ser cheio 
do Espírito Santo. 
Assim posso falar 
para as pessoas que 
Jesus tira os 
pecados. 
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Questões da Lição 07 
 
32– O Espírito Santo ajuda uma pessoa a ser salva. 
Como ele faz isso? 
A ___ Ele mostra que a igreja é um lugar muito bom 
B ___ Ele ajuda a pessoa a cantar muito bem 
C ___ Ele mostra para a pessoa que ela pecou e que 
         precisa ser salva por Jesus 
 
33– Fé em Deus, amar e obedecer a Deus, amar as 
outras pessoas, servir a Deus com alegria. O que são 
essas coisas? 
A ___ são coisas que fazemos quando temos o Espírito 
         Santo em nossa vida 
B ___ são mandamentos dos profetas do Velho  
         Testamento 
C ___ são coisas que somente o Pastor consegue fazer 
 
34- Conforme está escrito em João 14:26, o que o 
Espírito Santo, chamado o Consolador, faz a favor 
daqueles que creem? 
A ___ ajuda a pregar o Evangelho 
B ___ faz lembrar tudo o que Jesus disse 
C ___ dá muitos dons a todos 
(para responder esta questão, veja antes a lista de 
versículos na página 55) 
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1 – Quem escreveu a Bíblia? 

A Bíblia foi escrita por pessoas escolhidas por Deus. 
Essas pessoas escreveram o que Deus mandou. 
Por isso a Bíblia é o Livro de Deus.  

(II Pedro 1:20-21=II Timóteo 3:16) 
 
 
 
2 - Quais são as duas partes da Bíblia? 

As duas partes são Velho Testamento e 
Novo Testamento.  
Cada uma dessas partes se divide em partes menores 
que se chamam Livros. 
 
 
 

3 - O que está escrito no Velho Testamento? 

O Velho Testamento conta como Deus fez o mundo. 
E também conta a história das pessoas que viveram 
desde Adão até antes do nascimento de Jesus Cristo. 
 
 
 

4 - O que está escrito no Novo Testamento? 

O Novo Testamento conta como foi o nascimento e a 
vida de Jesus Cristo.  
No Novo Testamento Jesus nos mostra o caminho para 
o Céu. 

 (João 3:16=Lucas 19:10) 
 
 
 
 

 

8– A Bíblia é o Livro de Deus 
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Vamos pensar... 

 

 

 

 
 
 
 
 

Jesus disse: 
“Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não 
passarão.”  

(Marcos 13:31-RC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Está escrito na Bíblia 

A Bíblia é o livro 
mais importante do 
mundo. 
Quero ler a minha 
Bíblia todos os dias. 

Convite para você 
 

Visite uma igreja evangélica 
 

Lá as pessoas cantam, oram 
e recebem coisas boas de Deus. 
Jesus quer abençoar você. 

Não demore. 
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Questões da Lição 08 
 
35- O Velho Testamento e o Novo Testamento são 
partes de um livro muito importante. Esse livro é: 
A ___ História do Brasil 
B ___ Bíblia Sagrada 
C ___ Os Dois Testamentos 
 
36- Quem mandou escrever a Bíblia Sagrada e disse o 
que tinha que ser escrito? 
A ___ um rei de Israel chamado Escriba 
B ___ Deus 
C ___ um anjo chamado Mensageiro 
 
37- A criação do homem e a vinda de Jesus ao mundo. 
Onde estão escritos estes assuntos? 
A ___ o primeiro no Velho Testamento e o segundo no 
          Novo Testamento 
B ___ os dois assuntos no Velho Testamento 
C ___ o primeiro no Novo Testamento e o segundo no 
          Velho Testamento 
 
38- No Salmo 119:11, o salmista disse que não queria 
pecar contra Deus. Por isso ele havia escondido a 
Palavra de Deus. Onde ele escondeu? 
A ___ embaixo do altar da igreja 
B ___ na gaveta da sua mesa 
C ___ no seu coração 
(para responder esta questão, veja antes a lista de 
versículos na página 55) 
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1 - O que quer dizer mandamentos? 

Mandamentos são ordens de Deus para as pessoas. 
(Deuteronômio 6:1-7) 

 
 
2 - O que contêm os mandamentos de Deus? 

Nos mandamentos, Deus ensinou duas coisas: 
• como as pessoas devem amar e obedecer a Deus e 
• como as pessoas devem amar as outras pessoas. 

 (Marcos 12:30-31=Romanos 13:9-10) 
 
 
3 - Quais são os mandamentos de Deus? 

Os mandamentos de Deus são dez: 

1º- Não terás outros deuses diante de mim. 

2º- Não farás para ti imagem de escultura. Não te 
encurvarás a elas nem as servirás. 

3º- Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em 
vão. 

4º- Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 

5º- Honra a teu pai e a tua mãe. 

6º- Não matarás. 

7º- Não adulterarás. 

8º- Não furtarás. 

9º- Não dirás falso testemunho contra o teu 
próximo. 

10º-Não cobiçarás a casa do teu próximo; não 
cobiçarás a mulher do teu próximo, nem coisa 
alguma do teu próximo. 

(texto completo em Êxodo 20:3-17-RC) 

9– Os Mandamentos de Deus 
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4 - Alguém pode ser justificado pela lei dos dez 
mandamentos? 

Ninguém será justificado diante de Deus por 
obras da lei. 

(Romanos 3:19-23=Gálatas 3:10-11) 
 
 
 
5 - O que Deus fez para salvar as pessoas? 

Deus enviou Jesus Cristo a este mundo. 
Jesus Cristo deu a sua vida para pagar os pecados de 
todas as pessoas. 

(João 1:29=João 3:16) 
 
 

 
 
 

 
 
 

Vamos pensar... 
 
 
 
 
 
 
6 – Jesus ensinou a obedecer aos mandamentos? 

Sim. Jesus nos disse: 
“Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com 
toda a alma e com toda a mente. Ame os outros como 
você ama a você mesmo.” 

 (Mateus 22:37,39-LH) 

              
 
 
 
 

Eu era um pecador. 
Mas Jesus pagou 
todos os meus 
pecados e me deu 
um lugar no Céu. 
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Questões da Lição 09 
 
39– “Não terás outros deuses diante de mim” e “Não 
furtarás”. Quais são estes mandamentos? 
A ___ o segundo e o quinto 
B ___ o primeiro e o oitavo 
C ___ o primeiro e quinto 
 
40– Qual mandamento está escrito em Êxodo 20:12? 
A ___ “Não farás para ti imagem de escultura ...” 
B ___  “Não cobiçarás a casa do teu próximo ...” 
C ___  “Honra a teu pai e a tua mãe ...”    
(para responder esta questão, veja antes a lista de 
versículos na página 55) 
 
41– “Ninguém será ................  diante de Deus por 
obras da lei. Todos ..............  e precisam ser ........... 
por Jesus.” Complete com as palavras: 
A ___ justificado, pecaram, salvos 
B ___ levado, correram, mandados 
C ___ buscado, sabiam, avisados 
 
42- Jesus disse que toda a Lei e os Profetas dependem 
de dois mandamentos. Esses mandamentos são: 
“(primeiro) Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu 
coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu 
pensamento e (segundo) Amarás o teu próximo como 
a ti mesmo.” 
A ___ é verdade, está registrado em Lucas 22:46  
B ___ é verdade, podemos ler essas palavras em 
         Mateus 22:37-40 
C ___ é verdade, isso está escrito em Atos 1:11 
(para responder esta questão, veja antes a lista de 
versículos na página 55) 
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1 - A igreja de Jesus Cristo tem ordenanças? 

Sim. Jesus deixou duas ordenanças: 
• Batismo e  
• Ceia do Senhor (também chamada Santa Ceia) 

(Mateus 28:19=Lucas 22:14-20) 
 
               
2 - O que é o Batismo? 

O Batismo representa morte e nascimento. 
É a morte da velha vida que estava presa no pecado. 
E é também o nascimento de uma nova vida em 
Jesus Cristo. 

(João 3:5=Romanos 6:3-4) 
 
 
 
 

 
 

 
Vamos pensar... 
 
 
 
 
 
 
3 - Em nome de quem é feito o Batismo? 

O batismo é feito em nome do Pai, e do Filho e do 
Espírito Santo. 

(Mateus 28:19=Marcos 1:9=Atos 10:47) 
 
 
 
 

10– O Batismo 

Quem crê em Jesus 
é uma nova pessoa. 
As coisas velhas já 
passaram e tudo 
agora é novo. 
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Vamos pensar... 
 
 
 
 
 
 
 
4 - Quem pode ser batizado? 

Pode ser batizado quem se arrependeu dos seus 
pecados e creu em Jesus Cristo como seu Salvador. 

(Mateus 3:2,6=Atos 8:37-38) 
 

 
 
 

Jesus disse: 
“Quem crer e for batizado será salvo; mas quem não 
crer será condenado”. 

(Marcos 16:16-RC) 
 
 
 
 
 
 

O que eu devo fazer para ser salvo? 
 
Veja a resposta na página 54. 
 
 
 
 
 

Está escrito na Bíblia 

Como foi na criação 
do primeiro homem, 
assim também é no 
nascimento do 
novo homem. 
O Pai, o Filho e o 
Espírito Santo estão 
juntos! 
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Questões da Lição 10 
 
43- Por que o batismo é muito importante? 
A ___ porque precisa se batizar para ser membro da 
         igreja 
B ___ a água tira os pecados da pessoa 
C ___ o batismo representa a morte para o pecado e o 
          nascimento de uma nova vida com Deus 
 
44– Antes de ser batizada, uma pessoa deve fazer 
duas coisas: 
A ___ mostrar que é perfeito e muito espiritual 
B ___ orar e jejuar uma semana 
C ___ arrepender-se dos seus pecados e crer em Jesus 
         Cristo 
 
45– O batismo deve ser feito em nome do Pai, e do 
Filho e do Espírito Santo.  
A ___ está certo, pois foi assim que Jesus ensinou aos 
         discípulos 
B ___ está certo, mas a pessoa pode escolher outro 
          jeito 
C ___ está certo, mas o líder da igreja pode fazer de 
         outra maneira 
 
46- Onde está escrita esta passagem?: “E aconteceu, 
naqueles dias, que Jesus, tendo ido de Nazaré, da 
Galiléia, foi batizado por João, no rio Jordão.” 
A ___ em Mateus 28:19 
B ___ em Marcos 1:9 
C ___ em I João 5:14 
(para responder esta questão, veja antes a lista de 
versículos na página 55) 
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1 - O que é a igreja? 

A igreja é a reunião das pessoas que creram em Jesus 
como seu Salvador. 

(Atos 2:46-47=I Coríntios 1:2) 
 
 

2 - Há muitas igrejas? 
Jesus Cristo tem apenas uma igreja. 
A igreja é como um corpo: as pessoas que creem em 
Jesus são membros e Jesus é a cabeça do corpo. 

(Efésios 5:23=I Coríntios 12:12-27) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vamos pensar... 
 
 
 
 
 
3 - Porque há tantos nomes para igrejas? 

A igreja de Jesus Cristo tem membros em todos os 
lugares do mundo. 
Em cada lugar as reuniões recebem nomes diferentes. 

(Atos 11:22=I Coríntios 16:19) 
 
 
 
 

11– Jesus ama a Igreja 

É bom ir à igreja. 
Podemos louvar a 
Deus, orar, ouvir a 
Palavra de Deus. 
E ajudar-nos  
uns aos outros. 
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4 – Quem pode fazer parte da igreja? 

Pode fazer parte da igreja a pessoa que: 
• creu em Jesus Cristo como seu Salvador e 
• foi batizada.                          (Marcos 16:16=I Coríntios 1:2) 

 
 
5 - Quem é da igreja não têm defeitos? 

As pessoas da igreja se esforçam para serem perfeitas. 
Mas neste mundo sempre terão dificuldades. 
Jesus é o verdadeiro exemplo para todos aqueles que 
nele creem. 

(Filipenses 3:12-14=Efésios 4:12-13) 

 
 
6 - O dízimo é obrigatório para fazer parte da igreja? 

O dízimo não é obrigatório. 
O dízimo é um ato de fé e de amor. 
É uma oportunidade de agradecer a Deus pelas 
muitas bênçãos recebidas. 

(Gênesis 14:19-20=II Coríntios 9:6-8) 
 
 
7 – Por que a igreja necessita do dízimo? 

Com o dízimo, a igreja paga as despesas: 
• com o local das reuniões da igreja, 
• com recursos para a evangelização e  
• com o sustento daqueles que dedicam a sua vida 
para a pregação do Evangelho. 

(Lucas 10:7=I Coríntios 9:7-14) 
 
 
 

 
 
 

Vamos pensar... 
 
 
 

Acho isso coisa boa. 
Como fui salvo, 
quero que outras 
pessoas também 
sejam salvas. 
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8 - Jesus cuida da Igreja?   

Sim. A Bíblia diz: 
“Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por 
ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da 
água, pela palavra, para a apresentar a si mesmo 
igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa 
semelhante, mas santa e irrepreensível.” 

(Efésios 5:25-27-RC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convite para você 
 

Visite uma igreja evangélica 
 

Lá as pessoas cantam, oram 
e recebem coisas boas de Deus. 
Jesus quer abençoar você. 

Não demore. 
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Questões da Lição 11 
 
47– Qual destas pessoas pode fazer parte da igreja de 
Jesus Cristo? 
A ___ Samuel ganhou uma Bíblia do pastor da igreja 
B ___ Fátima creu em Jesus Cristo e foi batizada 
C ___ Luís fez a pintura nova da igreja 
 
48- Comparando a igreja com um corpo podemos 
dizer: 
A ___ o pastor é a cabeça e os crentes são membros 
B ___ Cristo é a cabeça e cada crente é um membro 
C ___ o líder é a cabeça e as pessoas são membros 
 
49– Quem é o verdadeiro exemplo para as pessoas da 
Igreja? 
A ___ a pessoa mais idosa da igreja 
B ___ a pessoa que nunca falta aos cultos 
C ___ Jesus Cristo, o Filho de Deus  
 
50– Quem paga as despesas da igreja com o local de 
reuniões, com os trabalhos de evangelização e o 
sustento de pastores e missionários? 
A ___ metade o governador e metade o prefeito 
B ___ ninguém, porque igreja tem pouca despesa 
C ___ aqueles que creem em Jesus, por meio das 
         ofertas e dízimos 
 
51– Em Atos 11:22 aparece o nome de cidades onde 
os apóstolos estabeleceram igrejas, quais são? 
A ___ Jerusalém e Antioquia 
B ___ Tessalônica e Belém 
C ___ Belém e Jerusalém 
(para responder esta questão, veja antes a lista de 
versículos na página 55) 
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1 - O que é a Ceia do Senhor (também chamada Santa 
Ceia)? 

A Ceia do Senhor é o momento de comunhão entre as 
pessoas da igreja e o Senhor Jesus Cristo. 

(Lucas 22:14-16=I Coríntios 10:16-17) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Vamos pensar... 
 
 
 
 
 
 
 

2 - O que representa o pão? 

O pão representa o corpo de Jesus Cristo. 
Jesus entregou o seu corpo na cruz por nós. 

(Mateus 26:26-29=I Coríntios 11:23-26) 
 
 
 

3 - O que representa o vinho (suco de uva)? 

O vinho (suco de uva, não fermentado) representa o 
sangue de Jesus Cristo. 
Jesus derramou o seu sangue na cruz para tirar os 
nossos pecados. 

(Mateus 26:26-29=I Coríntios 11:23-26) 
 
 

12– A Ceia do Senhor 

Jesus participou da 
primeira Ceia com os 
apóstolos.  
E mandou fazermos 
assim para 
lembrarmos dele. 
Até que Ele volte. 
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4 - Quem pode participar da Ceia do Senhor? 

Pode participar da Ceia do Senhor a pessoa que: 
• creu em Jesus Cristo como Salvador, 
• foi batizada, 
• serve a Jesus Cristo em obediência e  
• está em comunhão com a igreja. 

(Marcos 16:16=I Coríntios 11:27-29) 
 
 

 

 
 

Jesus disse: 
“Eu sou o pão da vida. Quem come a minha carne e 
bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o 
ressuscitarei no último dia.” 

(João 6:48,54-LH) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Está escrito na Bíblia 
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Questões da Lição 12 
 
52- O Pastor Isaac falava que aquela era a reunião de 
maior comunhão entre as pessoas e o Senhor Jesus. 
Dizia também que era um dia especial para lembrar 
que Jesus morreu para salvar os pecadores. Qual 
reunião o pastor dirigia? 
A ___ um Congresso de Jovens 
B ___ a Santa Ceia do Senhor 
C ___ o Culto de Domingo 
 
53- O pão e o vinho (suco de uva), na Santa Ceia, 
representam: 
A ___ o pão representa o corpo de Jesus e o vinho 
         representa a Palavra 
B ___ o pão representa a Profecia e o vinho representa 
         o sangue de Jesus 
C ___ o pão representa o corpo e o vinho representa o 
          sangue de Jesus 
 
54- Numa aula da escola dominical, o Professor 
Guilherme perguntou o que era necessário para uma 
pessoa participar da Ceia do Senhor. Quem respondeu 
corretamente? 
A ___ Paula: “fazer parte do grupo musical da igreja” 
B ___ Vitor: “dar ofertas ou dízimos” 
C ___ Afonso: “crer em Jesus Cristo, ser batizado e 
          estar em comunhão com a igreja” 
 
55– Complete as seguintes palavras de Jesus: “Quem 
come a minha carne e bebe o meu sangue... 
A ___ tem a vida eterna” 
B ___ nunca haverá de ficar doente” 
C ___ não terá necessidade de coisa alguma” 
(para responder. veja antes o texto desta  lição) 

Manual da Vida    44 



 

 

  
 
 

 
 
 

1 - O que é a Oração? 

Oração é um momento de ficar mais perto de Deus. 
E falar para Deus tudo o que precisamos. 

 (Lucas 6:12=Filipenses 4:6-7) 
 
 
2 - Podemos decorar algumas palavras e dizer a Deus 
como uma oração? 

A oração que agrada a Deus tem que sair de dentro do 
nosso coração e não apenas da boca. 

(Jeremias 29:13=Mateus 6:7-8) 
 
 
 
 
 

 
 

 
Vamos pensar... 
 
 
 
 
 
 
3 – Como fazer uma oração? 

Nós falamos com Deus Pai em nome de Jesus. 
Então o Espírito Santo vem nos ajudar. 
Ele faz a nossa oração ficar muito bonita para Deus. 

(João 14:13-14=João 16:23-24=Romanos 8:26) 
 
 
 
 
 

13– Deus ouve a minha Oração 

Quando oro, estou 
falando com Deus. 
Quando leio a 
Bíblia, Deus está 
falando comigo. 
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4 - Jesus nos ensinou a orar? 

Sim.  
Jesus nos ensinou a oração chamada Pai Nosso. 
Essa oração serve como modelo para cada pessoa 
fazer a sua própria oração a Deus. 

(Mateus 6:9-13) 

 
 
5 – Como é a oração do Pai Nosso? 

Pai nosso, que estás nos céus,  
santificado seja o teu nome;  
venha o teu reino;  
faça-se a tua vontade,  
assim na terra como no céu;  
o pão nosso de cada dia dá-nos hoje; e perdoa
-nos as nossas dívidas,  
assim como nós temos perdoado  
aos nossos devedores;  
e não nos deixes cair em tentação;  
mas livra-nos do mal;  
pois teu é o reino, o poder e a glória para 
sempre. Amém. 

(Mateus 6:9-13-RA)  

 
 
6 – O que aprendemos na oração do Pai Nosso? 

Na oração do Pai Nosso aprendemos a: 
• reconhecer a Deus como Pai, Rei e Senhor, 
• pedir pelo sustento material, 
• pedir pelo perdão dos pecados e  
• pedir para ser guardado do mal. 

(Mateus 6:9-13) 
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7 - O que podemos pedir quando oramos? 

Podemos pedir tudo o que quisermos. 
Mas o que pedirmos também tem que ser da 
vontade de Deus. 

(João 15:7=I João 5:14) 
 
 
8 - O que precisa acompanhar a oração? 

A pessoa que ora tem que ter fé em Deus. 
 (Mateus 21:22= Hebreus 11:1-6) 

 
 
 

 
 
 

Vamos pensar... 
 
 
 
 
 
9 – Qual é a bênção maior da oração? 

Quando oramos, recebemos graça e força de Deus. 
Assim podemos viver uma vida agradável a Deus. 

(Mateus 14:23=Lucas 22:41-43) 
 
 
10 – Deus atende a nossa oração? 

Sim. Jesus disse: 
“Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras 
permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos 
será feito.” 

(João 15:7-RA) 
 
 
 
 
 

Ter fé é acreditar 
que Deus vai nos 
atender quando  
oramos. 
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 Questões da Lição 13 
 
56– Uma coisa importante deve estar junto com a 
oração, qual? 
A ___ o choro, por isso a oração tem que ser feita de 
          joelhos 
B ___ a fé, quer dizer a certeza que Deus vai atender a 
          oração 
C ___ cânticos, porque a oração fica mais bonita 
  
57– Podemos pedir tudo o que quisermos em oração? 
A ___ sim, podemos pedir até o mal para as pessoas 
         que nos perseguem 
B ___ devemos pedir somente coisas para nossa família  
C ___ sim, mas o que pedimos deve estar de acordo 
          com a vontade de Deus 
 
58– Porque é bom estarmos sempre em oração? 
A ___ porque a oração nos aproxima de Deus 
B ___ porque as pessoas vão ver que somos muito 
         espirituais 
C ___ porque quanto mais oramos mais queremos orar 
 
59- Qual o ensino mais completo sobre a oração, de 
acordo com a Bíblia? 
A ___ falamos com Deus Pai 
B ___ falamos com Deus Pai em nome de Jesus 
C ___ falamos com Deus Pai em nome de Jesus com a 
         ajuda do Espírito Santo 
  
60- A Bíblia fala de uma pessoa que, num dia à tarde, 
orou sozinha, num monte. Quem foi essa pessoa? 
A ___ João, o apóstolo amado, na ilha de Patmos 
B ___ Jesus, perto do mar 
C ___ Jesus, no Jardim do Getsêmane  
(para responder esta questão, leia antes Mateus 14:22 
e 23 na lista de versículos da página 55) 
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1 - O que acontece quando uma pessoa morre? 

O corpo da pessoa volta para o pó da terra e o seu 
espírito volta para Deus. 

(Eclesiastes 12:7=II Coríntios 5:8) 
 
 
2 - O espírito de uma pessoa pode vir outra vez a este 
mundo? 

Não.  
O espírito não volta mais a este mundo. 
Depois da morte vêm a ressurreição e o juízo final. 

(Salmos 104:29-30=Hebreus 9:27) 
 
 
3 - O que é a ressurreição dos mortos? 

Deus vai dar uma ordem e os corpos das pessoas 
mortas vão viver novamente. 

(João 5:28-29=I Coríntios 15:51-52) 
 

 
4 - O que vai acontecer depois da ressurreição? 
Depois da ressurreição dos mortos vai acontecer o 
juízo final.  

(João 5:22=Mateus 25:31-46) 
 
 
5 – No juízo final haverá condenação? 

Sim. 
As pessoas que não creram em Jesus Cristo vão 
receber o castigo eterno. 

(Marcos 16:16=Mateus 25:31-46) 
 
 
 
 

14– Morte, Ressurreição e Juízo 
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6 – No juízo final haverá salvação? 

Sim. 
As pessoas que creram em Jesus Cristo vão receber a 
vida eterna. 

(Mateus 25:31-46=I Coríntios 2:9)  
 

 
 
 
 

Jesus disse: 
“Pai, aqueles que me deste quero que, onde eu 
estiver, também eles estejam comigo, para que vejam 
a minha glória que me deste.” 

(João 17:24-RC) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Está escrito na Bíblia 

Convite para você 
 

Visite uma igreja evangélica 
 

Lá as pessoas cantam, oram 
e recebem coisas boas de Deus. 
Jesus quer abençoar você. 

Não demore. 
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Questões da Lição 14 
 
61– Num curso bíblico havia uma pergunta sobre o 
que aconteceria com o espírito de uma pessoa depois 
da morte. Qual seria a resposta correta?  
A ___ o espírito fica vagando nas regiões da terra 
B ___ o espírito morre junto com o corpo 
C ___ o espírito volta para Deus 
 
62- O que a Bíblia ensina sobre a morte? 
A ___ todos morrem uma vez e depois vêm a 
          ressurreição e o juízo final 
B ___ as pessoas podem viver quantas vezes quiser 
C ___ quando morre tudo acaba 
 
63– A vida eterna é uma recompensa? 
A ___ sim, para quem nunca fez mal ao próximo 
B ___ sim, para quem teve uma religião 
C ___ sim, para quem creu em Jesus como Salvador 
 
64- Complete as seguintes palavras de Jesus: 
“Pai, aqueles que me deste quero que, onde eu 
estiver, também eles estejam comigo, para que... 
A ___ me adorem para sempre”  
B ___ vejam a minha glória que me deste.” 
C ___ tenham descanso eterno” 
(para responder esta questão, veja antes o texto desta  
lição) 
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1 - Jesus virá outra vez a este mundo? 

Sim.  
Jesus vai voltar a este mundo para buscar a igreja. 

(Atos 1:11=Hebreus 9:28) 
 
 
2 - Podemos saber o dia que Jesus vai voltar?  

Ninguém sabe o dia que Jesus vai voltar. 
Será uma surpresa para as pessoas que não estiverem 
preparadas. 

 (Mateus 24:3,27,36-44=I Tessalonissenses 5:1-3) 

 
 
3 - O que acontecerá com as pessoas que creram em 
Jesus? 

Primeiro, quem estiver morto vai ressuscitar. 
Depois, quem estiver vivo vai ser transformado. 
Então todos juntos subirão com Jesus para o céu. 

(Mateus 24:30-31=I Coríntios 15:51-52=I Tessalonissenses 4:16-17) 

 
 
4 – Como é o Céu? 

O Céu é um lugar de descanso. 
Um lugar de felicidade e de glória. 
No Céu não haverá dor. 
Não haverá tristeza e nem morte. 
No Céu as pessoas estarão para sempre com Deus. 

(João 14:2-3=Apocalipse 21:1-7) 
 
 

5 - O que Jesus falou para aqueles que creem nele? 

Jesus disse: 
“Voltarei e os levarei comigo para que onde eu estiver 
vocês estejam também.”                             (João 14:3-LH) 
 

15– A Segunda Vinda de Cristo 
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Questões da Lição 15 
 
65– Podemos saber o dia que Jesus vai voltar? 
A ___ sim, quem estuda muito a Bíblia fica sabendo 
B ___ não, Deus não revelou a nenhuma pessoa 
C ___ não, porque quem sabe não pode contar 
 
66- O céu é um lugar muito bom porque lá: 
A ___ tem lindos jardins e lagos 
B ___ todos terão casa para morar 
C ___ os salvos estarão para sempre junto com Deus 
 
67– Num congresso de jovens, a Missionária Giovanna 
falava sobre a volta de Jesus. Num certo momento ela 
perguntou:  
“Para as pessoas que creram em Jesus vai acontecer o 
seguinte: Primeiro, os mortos ressuscitarão. Depois, os 
vivos serão transformados. E depois disso, o que 
acontecerá?”.  
Houve várias respostas, quem respondeu corretamente 
disse: 
A ___ todos voltarão para suas famílias 
B ___ todos subirão juntos com Jesus para o céu 
C ___ todos vão esperar a última trombeta tocar 
 
68- Leia Mateus 24:27 e complete as palavras de 
Jesus: “Porque, assim como o relâmpago sai do oriente 
e se mostra até ao ocidente, assim será também... 
A ___ a vinda do Filho do Homem” 
B ___ o juízo final” 
C ___ a ressurreição do mortos” 
(para responder esta questão, veja antes a lista de 
versículos na página 55) 
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O plano de Deus é que você creia em Jesus Cristo e 
seja salvo. 
Tome a decisão mais importante da vida: aceite a 
Jesus em seu coração. 
“Aceitar a Jesus” quer dizer que você: 

• reconhece que é um pecador,  
• está arrependido por ter pecado, 
• crê que Jesus morreu na cruz por você, 
• quer o perdão dos seus pecados e 
• deseja seguir a Jesus todos os dias da sua vida. 
 
Faça isso em oração 

Tomando como modelo as seguintes palavras: 
“Senhor Jesus, neste momento, eu te aceito como meu 
único e suficiente Salvador, perdoa todos os meus 
pecados, escreve o meu nome no Livro da Vida, ajuda-
me a cumprir a tua Palavra e seja meu Senhor por 
todos os dias da minha vida. Amém.” 
 
Procure uma igreja evangélica 

Conte ao pastor que você agora é um salvo em Jesus e 
que deseja participar da comunhão da igreja. 
O pastor vai receber você com muita alegria e amor. 
Ele vai lhe dar toda a orientação necessária para os 
seus primeiros passos na nova vida em Cristo. 
 
Deus o abençoe grandemente. 
 
ABS Vida 

O que eu devo fazer para ser salvo? 
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Para responder corretamente certas questões há 
necessidade de leitura do texto da Bíblia. 
 
Você pode ler diretamente na sua Bíblia ou procurar os 
versículos na lista a seguir.  
 
Os versículos estão na mesma seqüência da Bíblia 
Sagrada e o texto reproduzido é o da Edição Revista e 
Corrigida da Sociedade Bíblica do Brasil. 
 
 
Velho Testamento 
 
Gênesis 1:2 e 26= (2) E a terra era sem forma e 
vazia; e havia trevas sobre a face do abismo; e o 
Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. (26) 
E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, 
conforme a nossa semelhança; e domine sobre os 
peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o 
gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se 
move sobre a terra. 
 
Êxodo 20:12= Honra a teu pai e a tua mãe, para que 
se prolonguem os teus dias na terra que o SENHOR, 
teu Deus, te dá. 
 
Salmo 19:1= Os céus manifestam a glória de Deus e o 
firmamento anuncia a obra das suas mãos. 
 
Salmo 119:11= Escondi a tua palavra no meu coração, 
para eu não pecar contra ti. 
 

Lista de Versículos 
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 Eclesiastes 7:29= Vede, isto tão-somente achei: que 
Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas 
invenções. 
 
Eclesiastes 12:7= e o pó volte à terra, como o era, e o 
espírito volte a Deus, que o deu. 
 
Isaías 43:7= a todos os que são chamados pelo meu 
nome, e os que criei para minha glória; eu os formei, 
sim, eu os fiz. 
 
Oséias 6:3= Conheçamos e prossigamos em conhecer 
o Senhor: como a alva, será a sua saída; e ele a nós 
virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a 
terra. 
 
 
Novo Testamento 
 
Mateus 14:22 e 23= (22)  E logo ordenou Jesus que os 
seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, 
para a outra banda, enquanto despedia a multidão. 
(23)  E, despedida a multidão, subiu ao monte para 
orar à parte. E, chegada já a tarde, estava ali só. 
 
Mateus 22:37 a 40= (37) E Jesus disse-lhe: Amarás o 
Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a 
tua alma, e de todo o teu pensamento. (38)  Este é o 
primeiro e grande mandamento. (39)  E o segundo, 
semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti 
mesmo. (40)  Desses dois mandamentos dependem 
toda a lei e os profetas. 
 
Mateus 24:27= Porque, assim como o relâmpago sai 
do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será 
também a vinda do Filho do Homem. 
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Mateus 28:19= Portanto, ide, ensinai todas as nações, 
batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo. 
 
Marcos 1:9= E aconteceu, naqueles dias, que Jesus, 
tendo ido de Nazaré, da  
Galiléia, foi batizado por João, no rio Jordão. 
 
Marcos 1:15= e dizendo: O tempo está cumprido, e o 
Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede 
no evangelho. 
 
Lucas 19:10=  Porque o Filho do Homem veio buscar e 
salvar o que se havia perdido. 
 
Lucas 22:46=  E disse-lhes: Por que estais dormindo? 
Levantai-vos, e orai para que não entreis em tentação. 
 
João 1:49= Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu 
és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. 
 
João 5:39= Examinais as Escrituras, porque julgais ter 
nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam 
de mim. 
 
João 14: 26= Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, 
que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as 
coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho 
dito. 
 
Atos 1:11= os quais lhes disseram: Varões galileus, 
por que estais olhando para o céu? Esse Jesus, que 
dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir 
assim como para o céu o vistes ir. 
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Atos 4:12= E em nenhum outro há salvação, porque 
também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado 
entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. 
 
Atos 11:22= E chegou a fama destas coisas aos 
ouvidos da igreja que estava em Jerusalém; e 
enviaram Barnabé até Antioquia. 
 
Romanos 15:4= Porque tudo que dantes foi escrito 
para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência 
e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. 
 
I Coríntios 15:22= Porque, assim como todos morrem 
em Adão, assim também todos serão vivificados em 
Cristo. 
 
Colossenses 3:1= Portanto, se já ressuscitastes com 
Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo 
está assentado à destra de Deus. 
 
I João 5:14= E esta é a confiança que temos nele: 
que, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua 
vontade, ele nos ouve. 
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Parabéns! Você chegou ao final do curso. 
 
 
O que fazer na última lição 
Após estudar e responder as questões da última lição, 
faça o seguinte: 
• Entre no site www.absvida.com.br, 

• Entre na página Curso Vencedor do Mundo, 

• No final dessa página, clique em “Quero enviar a     
resposta das questões”, 

• Preencha o formulário com os seus dados, 

• Observe o número das questões, 

• Complete esse formulário com as respostas que 
anotou ao final de cada lição, 

• Confira se tudo está bem e 

• Envie o formulário para a ABS Vida, clicando no 
campo indicado no formulário. 

 
Feito isso 
Agora é só aguardar a correção das questões.  
Estando tudo bem, a ABS Vida vai lhe enviar o 
Certificado de Conclusão do Curso. 
 
Deus o abençoe grandemente. 
 
ABS Vida 

Instruções Finais 
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Para estudo em grupos 
 
1-Antes das reuniões 

• Faça cópias deste livro e entregue aos participantes 
do grupo e 

• Indique um ou mais capítulos para serem estudados 
pelos participantes antes da reunião. 

 
2-Durante as reuniões 

• Faça uma apresentação com mais detalhes sobre o 
assunto dos capítulos indicados, 

• Peça comentários aos participantes e esclareça as 
dúvidas, 

• Solicite aos participantes que respondam as 
questões e  

• Confira as respostas e comente as correções. 
 
3-Ao final do curso 

• O instrutor poderá elaborar um certificado para ser  
entregue a cada participante. 

Para Estudo em Grupos 
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