
Lição 1 
Introduzindo a Bíblia 

Muitos tem a Bíblia e não entendem 
Deus é o foco de nosso estudo 
Estudaremos cronologicamente (figura) 
Tocamos superficialmente, mas alicerçamos firmemente (2 figuras) 
Queremos evitar desvios ao misturarem-se os temas (figura) 
Uma olhada na Bíblia 
 índice 
 VT, NT, Capítulos/versículos 
 é a palavra de Deus 
É o mais importante livro 
 2 Tm 3.16 - toda escritura é inspirada por Deus 
  Deus se comunica com o homem 
 2 Pedro 1.20-21 (figura) 
  Deus é o único autor, não muda 
Deu pelo povo judeu (figura) 
 Is 43.10  Deus diz sobre Israel “vós sois as minhas testemunhas…” 

Is 45.22  Deus diz “Olhai para mim…todos os termos da terra; porque eu sou  
Deus, e não há outro.” 

Foi passada intacta e com estrema precisão 
 Manuscritos do Mar Morto, 100 a.C. a 900 d.C. 
É um registro histórico preciso 
 lugares, detalhes culturais, nomes, datas 
 Sl 119.89 
Tem as respostas para as perguntas de hoje 
 Hb 4.12 
É a mensagem de Deus para cada um de nós 

Perguntas: 
1.  Quando Deus quis que Suas palavras fossem escritas, Ele escolheu qualquer um para fazer 
isso?  Não, escolheu homens especiais. 
2.  De que são chamados esses homens?  Profetas 
3.  Todos esses homens viveram durante o mesmo período de tempo na história antiga?  Não.  
Muitas viveram em épocas diferentes.  Levou cerca de 1.600 anos até que a Palavra de Deus 
fosse escrita. 
4.  Quantos homens escreveram a Bíblia?  Aproximadamente 40. 
5.  De que nacionalidade eram?  Todos judeus sem um (Lucas) 
6.  Eles escreveram a Palavra de Deis em português?  Não, hebraico, aramaico e grego. 
7.  Quem é o autor da Bíblia?    Deus 
8.  Por que uma pessoa deveria estudar a Bíblia?  Porque a Bíblia é a mensagem pessoal de 
Deus para cada indivíduo. 



Lição 2 
Somente Deus 

Introdução: 
 Quem é Deus?  Como Ele é?  Como conhecê-lo? 
 Vamos estudar como Ele é pela Palavra dEle. 
  Que ele diz sobre si mesmo, que ele faz 
 Jeremias 9:23-24  “Assim diz o Senhor, Não se gloria o sábio na sua sabedoria, nem o 
forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto: me 
conhecer e saber que eu sou o Senhor” 

Só Deus é eterno 
 Gn 1.1  No princípio…..de todas as coisas sem Deus 
  Diabo, planta, terra, universo 
Somente Deus não teve princípio; ele jamais terá fim.  Deus é ETERNO 
 Visual - não teve início 
 Sl 90.2  nunca morre, nunca era tempo que não existia, não foi criado 
Deus é um Trindade 
 Gn 1.26….Façamos….nossa…nossa 
 Gn 1.1  Elohim = plural com verbo singular 
 NT ensina Pai, Filho, Espírito Santo 
 Visual  Três, mas um 
Porque existia antes, é independente de toda coisa 
 Ele criou tudo 
 Não precisa de alimento, água, sol, dormir 
 visual – precisa de nada 
 Is 40.28   o Eterno Deus…nem se cansa nem se fatiga. 
 Sl 147.5  o seu entendimento não se pode medir 
 Rm 11.33-34 
 Visual  sabe todas as coisas 
 mas nós precisamos tudo e sabe pouco 
 Visual - lado de homem 
Deus é espírito 
 Antes de tudo, não é material, não tem corpo 
 Jó 4.24…Deus é espírito 
 visual 
Deus está em todo lugar ao mesmo tempo 
 fez todas as coisas, não está nelas 
 Jr 23.23-24…está em todos os lugares 
 Sl 139.7-12 
Somente Deus existia antes.  Somente Ele é maior que tudo.  Deus é soberano. 
 Não podemos com[render…sem início/fim 
 não podemos imaginar três em um 
 não podemos entender algo que jamais precisa algo 
 não podemos conceber que saiba tudo,. Ou ver espírito 
 Jr 10.6 



 Sl 83.18  chama deus ,,,o Altíssimo sobre toda terra 
 Is 45.5…Eu sou o Senhor, e não há outro além de mim não há Deus 
 visual 
Somente Deus nos pode contar a respeito do princípio 
 Visual 
 Só Ele estava 
 na Bíblia ele contava 
Conclusão 
 é uma grandeza acima de tudo 
 é maior e mais importante 
 só ele p[ode contar do início 
Perguntas 
1.  Já houve algum tempo em que Deus não existia?  Não 
2.  Do que Deus precisa para existir?  Nada 
3.  Deus tem um corpo?  Não 
4.  Quantos Deuses existem?  Apenas um 
5.  Quem são os três seres viventes que são o único Deus?  Pai, Filho, Espírito Santo 
6.  Será que há algum lugar remoto na terra onde você poderia ir, ou na galáxia, ou no 
universo ou em qualquer outro lugar onde Deus não estivesse?  Não 
7.  O que queremos dizer ao afirmarmos que Deus é soberano?     

Só ele tem poder supremo e autoridade suprema.  Ele é altíssimo. 
  



Lição 3 
Deus Criou os Seres Espirituais; Lúcifer se Rebelde 

Introdução  De onde veio os anjos e Satanás? 
Deus Criou todas os seres espirituais 
 Nomes são espíritos, anjos, querubins, serafins, principados, poderes, exército 
  forças espirituais nas regiões celestes, estrelas ou estrelas da manhã 
 foram no princípio…não, somente Deus que criou 
  Jó 1.3 fez tudo; Ne 9.6 incluindo o seu exército  
Os Espíritos foram criados para servir a Deus 
 “anjo” significa mensageiro ou servo 
 normalmente quem constrói é dono, e Deus fez os anjos 
Os espíritos foram criados perfeitos por Deus - todo é bom (Gn 1.3) 
Os espíritos foram criados com grande sabedoria e poder 
 Sl 103.20  valorosos em poder para servir Deus 
Os espíritos são incontáveis 
 Ap 5.11  cujo número era e milhões e milhões e milhares de milhares 
 Se criar tantas anjos poderosos, Deus é todo poderoso 
Os espíritos viviam no Céu 
 Onde é Céu?  Ninguém sabe mas é um lugar real 
 Sl 11.4  o trono de Deus está no Céu 
A posição original de Lúcifer perante Deus no Céu 
 Lúcifer significa “estrela da manhã, criado perfeito 
 Ez 28.14  “Querubim da guarda ungido”- posição especial 
 Ez 28.15  “Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até  

que se acho iniqüidade em ti” 
A rebelião de Lúcifer 
 foi criado perfeito e dado uma posição em cima dos outros 
 Ez 28.17  “elevou-se o teu coração por causa da tua formosura… 
 Is 14.13-14  queria ser semelhante “…ao Altíssimo” 
  Eu subirei…exaltarei o meu trono…me assentarei…subirei…serei… 
Outros anjos seguiram Lúcifer em sua rebelião 
 Mt 25.41 “…o diabo e seus anjos” 
Deus sabia o que Lúcifer e os outros espíritos estavam pensando e planejando 
 Is 14.13-14  “tu dizias no teu coração…” Deus sabia os pensamentos de Lúcifer 
 Hb 4.13  tudo manifesto/conhecido de Deus…Há nada escondido de Deus 
Deus removeu Lúcifer e seus seguidores da posição de servos dEle 
 foi castigado, irado contra desobediência de Lúcifer 
 Ez 28.17 foi lançado à terra, Jó 1.6-7;2.1-2 andar na terra, 
Deus preparou o lago de fogo para Lúcifer e os espíritos que o seguiram 

Mt 25.41; Ap 20.10  punição definitiva de Satanás é o lago de fogo 
Lúcifer e seus anjos odeiam a Deus 
Satanás e seus servos não vivam mais no Céus 
 Jó rodear a terra, e passear por ela 
Conclusão 
 Deus é supremo e Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis 



 Deus é maior que todo 
 Deus fez tudo perfeito e santo 
 Ele é maior de Satanás e os seus anjos 
 somente Deus pode dizer que aconteceu no princípio porque Ele estava 

Perguntas 
1.  Quem é a única pessoa que existia antes do princípio?  Deus 
2.  De onde vieram todos os espíritos?  Todos foram criados por Deus 
3.  Deus criou os espíritos com corpos de carne e osso?  Não 
4.  Deus criou os espíritos bons, ou criou alguns bons e outros maus?  Todos bons 
5.  Por que Deus criou os espíritos?  Para serem seus servos 
6.  Quantos espíritos existem?  Mais do que se pode numerar 
7.  Onde é que eles viviam, no princípio, quando Deus os criou?    Com Deus no céu 
8.  Quem foi p anjo mais bonito e inteligente criado por Deus?  Lúcifer 
9.  Que posição Deus deu a Lúcifer?  Líder sobre todos os outros anjos 
10.  O que Lúcifer fez?  Planejou ser como Deus e tomar a posição dEle 
11.  Quem mais seguiu Lúcifer em sua rebelião contra Deus?  Muitos dos anjos de  

Deus 
12.  Deus sabia o que Lúcifer e seus seguidores estavam planejando?  Sim 
13.  O que Deus fez?  Removeu Lúcifer e os anjos que o seguiram de suas posições  

de servos de Deus 
14.  Existe alguma coisa que Deus não veja, não ouça, ou não saiba?  Não, vê, ouve,  

sabe tudo 
15.  Que lugar Deus preparou como punição para Lúcifer e seus anjos?  O lago de fogo 
16.  Qual é o nome de Lúcifer agora e o que significa?  Satanás que significa “inimigo,  

adversário, oponente, acusador” 
17.  Satanás luta contra quem?  Contra Deus 



Lição 4 
Deus Criou os Céus e a Terra (Parte 1) 

Introdução 
 Há muitos teorias sobre criação, só a bíblia tem  o registro de Deus 
 Alguns pensam que é mitos, mas descobertas arqueológicas têm confirmado 
 Bíblia apresenta acontecimentos históricos verídicos 
No princípio criou Deus os céus e a terra (Leia Gên. 1.1) 
 “Gênesis” significa “princípios” ou “origens” 
  tudo que conhecemos tem princípio, mas Deus era antes e usou nada 
 “Criar” significa “fazer do nada” 
  para fazer uma casa ou bolo precisa do que? (os precisados) 
  que pode fazer/construir sem nenhum material para usar? 
 Hebreus 11.3 - coisas visíveis do invisível 

Jeremias 32.17 
  Criou de seu poder que é além da nossa compreensão 
  É alguém mais forte de Deus?  Um anjo?  Satanás?  Demônios? 
 Como deus soube fazer os céus e a terra? 
  Nós aprendemos como fazer coisas na escola observando 
  Deus precisava alguém ensiná-lO? 
  Não há nada que Deus não saiba nem entenda complemente 
 Rm 11.33-34 
A criação da terra (Leia Gn 1.2) 
 As trevas cobriram a terra—como caverna, mais do que o mais escuro noite 
 As águas cobriram a terra— sem terra seca e sem vida 
Deus estava prestes a criar tudo 
 O Espírito de Deus pairava sobre as águas 
  pairar…pode ser ficar em cima ou  em hebraico agitar, flutuar, vibrar 
  sugere tremendo poder de Deus esperando de fazer 
 Trindade criou 
  Pai:  Tg 1.17-18;  Filho:  Cl 1.16;  Espírito Santo:  Gn 1.2 
O primeiro dia: Deus criou a luz (Leia Gn 1.3) 
 Criar com só falar!  Ninguém conhece a luz, mas Deus criou e Ele entende 
 Leia Gn 1.4  a luz era boa, tudo que Deus cria é bom 
  coisas que nós fazemos precisam concerta, desgastam-se 
   pode aperfeiçoar porque tudo tem defeito 
  mas que Deus faz é perfeito…porque Ele é perfeito 
  Sl 18.30 o caminho de Deus é perfeito 
  Is 6.3 Santo, santo, santo é o Senhor 
 Leia Gn 1.5  separou a luz/trevas! dia/noite 
O segundo dia: Deus criou o firmamento (Leia Gn 1.6-8) 
 “firmamento” = atmosfera, ou “camada de espaço aberto, pouco denso” 
 água em cima e em baixo, provavelmente mais do que só nuvens 
 Olhe o céu…imenso…mostra que Deus é grande, perfeito 



Conclusão 
 Bíblia ensina que  

Deus existia antes do princípio 
é criador soberano e só ele sabe como vieram a existir as coisas 
Deus diz que Ele criou todas as coisas 
Deus é maior do que todos, porque criou todos 
Ele tem poder absoluto e sabedoria total…fez tudo de nada 

Perguntas 
1.  Quem, no princípio, criou os céus e a terra?  Deus 
2.  O que Deus usou para fazer os céus e a terra?  Nada…criou tudo de nada 
3.  Por que Deus foi capaz de fazer os céus e a terra?  É todo-poderoso, nada que Ele  

não pode fazer 
4.  Como Deus soube fazer os céus e a terra?  Ele sabe tudo 
5.  Quem ensinou a Deus fazer todas as coisas?  Ninguém 
6.  Existe alguma pessoa ou algum espírito que saiba tudo como Deus?  Não, só Ele 
7.  Qual era a condição da terra antes de Deus começar a prepará-la para ser habitada  

pelas pessoas?  Sem forma e estava em total escuridão, sem porção seca,  
sem vida  

8.  O que Deus fez para criar tudo?    Ele falou, ordenando que as coisas aparecessem 



Lição 5 
Deus Criou os Céus e a Terra (Parte 2) 

Introdução 
 Lição 4 estudamos o verdadeiro registro de criação 
 Aprendemos que Deus é 1) soberano 2) Todo-Poderoso, 3) sabe tudo 
  4) Existe pelo Seu próprio poder, e 5) Santo e Perfeito 
 Criou a luz p[elo só falar e criou a ar com um parte de água em cima 
O terceiro dia: criou a terra seca, os mares, e toda a flora (Gn 1.9-10) 
 Ajuntou as águas e fez aparecer terra seca, oposto de enchente ou maremoto 
 Salmo 95.5 - que poder controlar as águas 
 Gn 1.11-13  Ele fez as plantas 
  Deus fez que reproduz, nós temos que refazer tudo tempo 
  Plantas de hoje são delas do princípio 
 Por que Deus criou as plantas?  Para nossa necessidade, não dele 
  alimento, oxigênio, madeira, sombra 
  com variedade de sabor, cor, aparência, com perfumes 
  Ele fez para nós agradar, interessar, dar graça a vida 
  Ele é Desenhista-Mestre …muitos detalhes 
   não tinha espinhos e ervas daninhas ou frutas venenosas 
   não eram doenças de plantas…tudo perfeito por que Ele é 
O quarto dia: Deus criou o sol, a lua, as esetrelas (Gn 1.14-19) 
 Sabemos cada vez mais sobre os céu, mas só que há muito mais conhecer 
 Ceus falou e criou este vastidão 
 Is 44.24 sozinho estendi os céus e sozinho espraiei terra 
 Pense:  há séculos descobriu que terra gira o sol, um gal;áxia de muitas 
  átomo mostra uma parte pequena de nós é igual as planetas 
 Jr 23.23-24  encho os c;éus e a terra, está em todo lugar 
 Jr 10.12   agora viajamos nos céus, usando os princípios de Deus 
  esses leis não mudam, como Deus  ELE NUNCA MUDA 
  nós fazemos muitas ciosas só em conhecer um pouco das leis dEle 
 Sl 104,19  tudo tem hora, há calendários 
 Sl 19.1-3  a criação fala sobre Deus, escutem! 
 Tudo era bom, Ele é perfeito e faz perfeitamente, Ele estava muioto satisfeito 
O quinto dia: Deus criou a vida marinha e as aves (Gn 1.20-23) 
 Por que Ele fez…por nós…muita variedade…para mostrar seu amor 
  para mostrar seu poder criativo e sua sabedoria 
 Você pode fazer arara?   Urubu?  Bactéria de um célula ainda complexo 
O sexto dia: A criação do mundo animal (Gn 1.24-25) 
 há muitos tipos, todos complexos, reproduzidndo a si mesmo 
 todos eram bons por que Ele é perfeito e faz perfeitamen 



Conclusão 
 Estamos cercados diariamente de evidências 
  da existência de Deus 

 do infinito [poder e sabedoria dEle 
 do amor de Deus 
 da regularidade de Deus 
 da Santidade de Deus 
 da sambrança dum Desenhista-Mestre 

 Hb 11.3 - entendemos que o visívil veio do invisível 
  Aquele que existia antes do princípio nos deuw um registro 
 Nesta semana procure evidências do Dessenhista-Mestre 

Perguntas 
1.  Por que Deus foi capaz de mandar que o oceano recuasse e ficasse onde Ele queria? 
 Porque Ele é todo-poderoso e criou o oceano 
2.  Por que Deus criou tudo lindo, e por que criou a ;água e todos os tip[os diferentes de  

frutas e legumes para comermos?   
Ele os criou porque é amoroso e bom.  Ele preparou tudo na terra para nós 

3.  O que Deus disse sobre todas as coisas que criou?  Eram boas 
4.  Por que Deus foi capaz de criar todas as coisas perfeitas?  Ele é perfeito 
5.  Como Deus foi copaz de criar un universo tão vasto, com tantas estrelas tão  

distantes?  É todo-poderoso e está em todo parte o tempo todo 
6.  Por que Deus criou o sol para nascer e se por a cada dia e a lua e as estrelas para  

traçarem a mesma órbita o ano todo?   
É um Deus de ordem.  Colocou-os para mostrar-nos os dias, meses,  
estações e anos e para dar ordem às nossas vidas 

7.  De quais princípios os cientistas e engenheiros dependem p[ara tudo que estudam e  
  inventam?  Das leis de Deus, estabelecidas na criação do mundo 



Lição 6 
Deus Criou o Homem 

Introdução 
 Deus falou e criou luz, águas em cima/baixo, terra seca, aves, animais 
 Deus fez por si mesmo?  Não…precisa de nada…Fez por quem então? 
A terra finalmente pronta para o homem 
 Is 45.18  tudo feito para o homem e pronto para ele 
 Deus é supremo/soberano…tudo perfeito e para sua glória 
 Deus é amoroso…coisas bondosas com cuidado e perfeição 
O plano de Deus em criar o homem à Sua imagem 
 Gn 1.26  Façamos a nossa imagem…que significa NOSSA 
 Quando constroi um prédio pensa em para quem é para o que 
  Deus fez a terra para o que/quem? 
  Ele decidiu como seriá o homem e que precisaria e fazia assim 
  Decidiu sozinho, fez no poder próprio dEle 
 Deus fez o homem à sua imagem…a criação mais importante 
  Para que capaz a conhecê-lO comunmicar com Ele 
O que significa dizer que o homem foi feito à imagem de Deus? 
 Não de corpo…Deus é espírito…refere nossa parte invisível 
 Inteligência, emoções, vontade próprio, feita à imagem de Deus 
 Inteligência - intelecto 
  Mente que conhece a, pense em, e fala com Deus 
  Falar e escrever para comunicar 
  Diferente dos animais que não conhecem a Deus 
  Como crianças…mentes simples comparadas a de Deus 
 Emoções - sentimentos 
  Bíblia mostra emoções de Deus e quer compartilhar conosco 

 Ele quer nos amar e ser amado por nós 
 Vontade próprio - capacidade de fazer escolhas 
  Roupas, casas, comida não escolha, sol, estrelas não escolhem 
  Ele nos faz com escolha…para escolher obedecer-Lhe e amá-lO 
 Homem feito com inteligência reconhecer Deus e sentir seu amor 
  Queria que o homem escolhesse amá-lO de volta…não é robô 
  Queria que o homem ser o representante dEle…à sua imagem 
A criação da Adão (Gn 1.27;2.7) 
 Deus criou o homem e a mulher, Adão significa “homem” 
 Só vivia depois de soprar nele 
 Somente Deus coloca vida…como fonte de energia para a lâmpada 
 Era forte e saudável…sem doença ou defeito 
Adão foi o primeiro e único homem criado do pó da terra (Gn 2.7) 
 A mulher era de homem e os filhos deles 
 Adão é ancestral a todos…meu e seu ancestral…todos de um homem só 



O homem foi colocado como administrador da terra (Gn 1.28-30) 
 Colocou para administrar, visitava diariamente para ajudar/falar 
  Como pai que passa negócios para o filhos e aconselha 
 Deus poderia ter dado aos anjos ou Satanás, mas deu ao homem 
 Sl 24.1  Ele é dono de tudo, tem direito a dar a quem quiser 
 1 Crôn 29.11;  Sl 8.3-9  teu é tudo, Ó Deus 
Tudo que Deus fez era bom (Gn 1.31) 
 tudo feito bom e lindo porque Ele é perfeito e santo 
 No princípio nada fereria, nada ou ninguém precisava matar para comer 
 Espinhos e ervas daninhas não existiam 
Conclusão 
 Deus é soberano, o único criador 
 Preparou a terra para o homem e o fez do pó da terra 
 Criou-o à sua imagem…inteligência, emoções, vontade próprio 
 Adão é o ancestral de toda pessoa 

Perguntas 
1.  Para quem Deus preparou a terra?  Para o homem 
2.  Que grande diferença houve entre a criação do homem e a criação dos animais? 
 O homem foi criado à imagem de Deus 
3.  O que significa dizer que Deus criou o homem à sua imagem? 
 Deus é espírito, então não foi o corpo do homem que foi criado à imagem de  

Deus.  Deus fez Adão e Eva com a capacidade de conhecê-lO, amá-lO, e  
obedecê-lO 

4.  Quantos homens e quantas mulheres Deus criou no princípio? 
 Apenas um homem e uma mulher 
5.  Quem é o nosso antepassado mais distantes?  Adão 
6.  Depois de ter criado Adão, o primeiro homem, o que Deus pôs sob seu controle? 
 A terra e tudo que nela há 
7.  Por que Satanás e seus demônios não têm o direito de controlar a terra e tudo que  

nela há?  Deus nunca lhes deu o direito de controlar coisas alguma sobra a  
terra.  Ele deu a terra ao homem. 

8.  Como eram todas as coisas no mundo no princípio? 
 Muito boas.  Todo era perfeito. 
  



Lição 7 
Deus Colocou Adão no Éden 

Introdução 
Já começou algo e não terminou?   Porque? 
 Mudou idéia/  Perdeu interesse/  Tornou-se difícil de mais 
 Dava mais trabalho do que epnsave/  Ssobrou o tempo/dinheiro 
Deus não é como nós, não desiste e não muda de idéia 

Deus terminou de fazer tudo que havia planejado (Gn 2.1) 
 Deus fez tudo, sempre cumpre, podemos confiar nele  Sl 33.11 
Deus descansou no sétimo dia se Sua obra, a criação (Gn 2.2-3) 
 Fex tudo en 6 dias só, nós levamos muitos dias fazer uma só casa 
 Descansou porque cansou?   Não, é Espírito e não muda ou cansa  

Is 40.28 ele não cansou, mas descansou proque terminou 
Neblina, e não chuva, regava a terra (Gn 2.4-6) 
 nome muda p/ O Senhor Deus, ou s Senhor (independente de todos) 
 regave a terra com neblina que subia da terra…sem chover 
Deus plantou um jardim (Gn 2.7-8) 
 Deus plantou o jardim e preparou um lugar p/ o homem, lugar lindo 
Deus colocou Adão no jardim (Gn 2.8) 
 Deus não perguntou se quiser morar lá, simplesmente colocou 
 Porque tinha direito colocar o homem lá…é dono dos dois 
  Ele criou tudo e tudo pertence a Ele 
 Jardim era perfeito…sem largata, sem inseto que picam, sem lesmas 
  tudo para lindo/perfeito p/ agradar a Adão  Sl 18.30, Sl 145.17 
A Ávore Da Vida E A Ávore Do Conhecimento Do Bem E Do Mal (Gn 2.9) 
 Duas ávores no jardim, Deus era fonte de vida ao Adão 
 Deus queria ajudar escolher bem 
 Gn 2.16-17 Deus instriu Adão, Ele comunicou com o homem 
  não deveria comer ou certamente morreria 
 Deus é o mesmo hoje…ja nos instriu claramente…onde?   Na Bíblia 
 Deus só negava UM árvore  …  Adão tinha uma escolha 
A Morte é a p[unição pela desobediência a Deus (Gn 2.17) 
 O castigo era claro…morte 
  com nossos filhos percisamos estar claros 
 Que é morreria? VISUAL 
  1.  Separação de Deus, relacionamento morreu, afastados do amizade 
   será ao lado de Satanás, inabilidade conhecer Deus/suas imagem 
  2.  Separação do corpo 
   como galho seco que so mostra a morte depois de alguns dias 



   corpo como casa, pode mudar se 
  3.  Separação eterna no lago de fogo 
   para todo o sempre 
   ninguém pode escapar de Deus 
A posição de autoridade de Deus sobre Adão 
 Deus criou e deu vida a Adão…tinha direito mandar porque pertencia dEle 
 Deus queria só o melhor para Adão, queria desfrutar do amor e da amizade deles 
 Deus sabia de tudo que aconteceria se comesse o fruto 

Conclusão 
 Sl 119.73  Deus me fez e pode me ensinar melhor 
 Pr 1.7  temor = respeito e reverência 
  Deus é soberano, é criador, é dono, é único que sabe tudo 
 Já aprendemos sobre deus: 
  Somente Ele existia na eternidae passada, antes de tudo 
  Ele criou tudo de nada 
  Ele tem todo o poder e todo o conhecimento 
  Ele está em todo lugar ao mesmo tempo 
  Ele criou o homem e deus autoridade sobre a terra, mas sob Deus 
 Ele queria comunicar com nós e nos deus sua Palavra 

Perguntas 
1.  Alguma vez Deus começou uma coisa para não terminá-la?  Não 
2.  Por que Deuis nunca começa uma coisa par dexsá-lo imcompleta? 
 Porque nunca muda.  Nada pode impedi=lO de fazer o que planeja. 
3.  Por que Deuis descansou no sétimo dia?  Terminou todo trabalho de criação 
4.  Deuis enviava chuva para regar as plantas quando a terra foi criada? 
 Não, regava as plantas através da neblina que subia da terra. 
5.  Para quem Deuis plantou o jardim de Éden?   Para Adão 
6.  Por que Deuis tinha o direito do colocar Adão no jardim sem primeiro lhe perguntar  

se este quieria morar lá?  Deus criou Adão e ele pertencia a Deus. 
7.  A quem todas as coisas, espíritos e pessoas pertencem?  Deus, seu Criador. 
8.  De quantas árvores do jardim Adão podia comer o fruto?  Todas exceto uma. 
9.  Quem colocou a ávore da vida no jardim para Adão?  Deus. 
10.  Qual era o nome da ávore jdujo fruto Deus não queria que Adão comesse? 
 A árvore do conhecimento do bem e do mal. 
11.  O que Deus disse que aconteceria a Adão se ele comesse do fruto da ávore do  

conhecimento do bem e do mal?    Morreria. 
12.  O que Deus quis dizer quando falou que o homem morreria? 
 a.  Imediatamente separado de Deus, a fonte de sua vida 
 b. O corpo morreria quqndo sua alma e espírito fossem separados do corpo 
 c.  O corpo, a alma, e o espírito do homem seriam separados de Deus para  

sempre no lugar que Deus preparou para Satanás e seus demônios.  

  
   



Lição 8 
Deus Criou Eva 

Intordução 
 algumas pessoas pensam que casamento não é necessário 
 vamos ver os papeis que Deus deu ao primeiro homem e mulher 
Deus providenciou para Adão uma esposa a fim de ajudá-lo e para ser sua companheira 
(Gn 2.18) 
 Deus reconheceu a necessidade de Adão sem perguntar ou pedir 
 Deus sabe que nós precisamos e o melhor maneira suprir 
Deus trouxe todos os animais perante Adão para que este lhes desse nomes 
 Gn 2.19-20  Adão era senhor dos animais e deu nomes 
Não havia companheira apropriada para Adão entre os animais (Gn 2.20) 
 o homem é difernete dos animais…à sua imagem 
 homem não pode conhecer os amimais, e eles não a Deus 
 precisave alguém com quem falar e compartilhar. À semelhança dele 
 só Deus pode fazer…nem Adão, nem Satanás, nem os anjos 
Deus criou Eva da costela de Adão (Gn 2.21-22) 
 Só Deus sabe fazer e tem poder fazer 
 Foi dada como presente ao homem   com inteligência, emoções, vontade próprio 
O casamento foi ordenado por Deus (Gn 2.23-24) 
 Deus fez a mulher para que eles se casassem, vivessem juntos e tivessem filhos 
 no mundo perfeito, o casamento é um parte dum mundo perfeito 
 Tiago 1.17 
Adão e Eva não repararam que estavam nus, e não tinham nenhuma vergonha disso  
(Gn 2.25) 
  
Conclusão 
 vida era perfeita, tinham tudo necessário, tudo era bonito 
 podiam se comuncar e comunicar com Deus 
 eram regentes da Sua criação 
 trabalho era fácil, não era doenças 
 nosso mundo mudou, mas o plano de Deus não 

Perguntas 
1.  Quem decidiu que Adão precisava de uma esposa como companheira?  Deus 
2.  Por que Deus decidiu fazer uma esposa para Adão?   

Amava Adão, não achava bom que ficasse só. 
3.  Deus tinha o direito de decidir fazer isso sem perguntar a Adão?   

Ele pertencia a Deus, que criou tudo. 
4.  Como Deus fez a primeira mulher?  Adão dormiu, tirou uma costela, e fez Eva. 
5.  Como foi possível para Deus fazer Eva de uma das costelas de Adão?  Deus sabe fazer de 
tudo.  Nada é impossívle para Ele. 
6.  Quem disse a Adão e Eva para casarem e ter filhos?  Deus, seu Criador. 

Lição 9 



Recapitulação das Lições 1-8 

Antes de aprendemos mais sobre a história de Adão e Eva, vamos recapitular. 
A Bíblia 
1.  quem é o autor da Bíblia?  Deus 
2.  Quem Deus usou para escrever a Bíblia?  >40 homens, todos judeus exceto um 
3.  Para quem a Bíblia foi escrita?  Todas as pessoas do mundo 
4.  A Bíblia alguma vez mudou desde o tempo em que foi escrita?  Não, nem mudará 
5.  A palavra de Deus foi escrita num per;iodo de quantos anos?  1400-1600 anos 
6.  Por que Deus  nos deu a Bíblia?   Quer comunicar-se conosco e o conheçamos 
Deus 
1.  Em suas próprias palavras, defina o que significa Deus ser  soberano.  Ser a autoridade 
mais elevada; supremo, regente 
2.  Deus tem um corpo material?    Não, é espírito sem ossos e carne 
3.  Já houve algum tempo  em que Deus não existiu?  Não 
4.  Pode Deus mudar ou morrer?  Não, sempre é o mesmo, jamais pode morrer pois é eterno 
5.  Nós precisamos de alimento, água, ar. Terra para andar e sol para nos aquecer.  Mas do 
que Deus precisa?  Nada 
6.  Como, então, Deus vive?  Por seu próprio poder 
7.  Onde está Deus?  Em todos os lugares ao mesmo tempo 
8.  Quantos deuses existem?  Há apenas um só Deus 
9.  Quem são os três pessoas que são este único Deus?  Pai, Filho, e Espírito Santo 
10.  O que Deus usou para fazer os céus e a terra?  Nada, criou tudo de nada 
11.  Como Deus criou todas as coisas?  Apenas falando 
12.  Como Deus poderia fazer os céus e a terra?  É todo-poderoso. Nada que Ele não pode 
fazer. Ele sabe tudo e tem o poder para fazer qualquer coisa. 
13.  O que Deus disse a respeito de tudo que criou?  Era muito bomI 
14.  Por que Deus podia fazer tudo perfeito?  Ele é perfeito 
15.  Por que Deus preparou tamanha variedade e beleza e fez tantas coisas boas na terra para 
o homem?  É amoroso e bom. 
16.  Deus criou o sol, a lua, e as estrelas para sempre seguirem um mesmo curso.  O que isso 
nos ensina sobre Deus?  É um Deus de lei e de ordem 
17.  Quando os cientistas e engenheiros falam de leis físicas, de quem são essas leis?  Deus.  
Ele estabeleceu todas as leis físicas do universo.  O homem está apenas usando o que Deus 
fez. 
18.  Por que Deus é dono, por direito, de todas as coisas? é criador e lhes deu a vida 
19.   Por que Deus tem o direito de exigir obediência de nós?  É criador e dono 
20.  Considerando o que você já aprendeu sobre Deus, o que acha de clarações como estas: 
 a.  O Cara lá de cima 
 b.  Todos precisam encontrar uma “força superior” 
 c.  Religião é uma coisa pessoal; todo o mundo tem o direito de ter sua própria 
opinião sobre Deus? 
21.  Como Gênesis 1 e 2 contrariam a crença comum de que tudo veio a existir pro acaso?  
Diz qeu Deus criou tudo e fez de u m modo bem sistemático.  O acaso nunca aconteceu na 
criação 



22.  Como Gênesis 1 e 2 contariam a  crença comum de que o homem evoluiu?  Criação é 
especificamente detalhada como singular em campara;çào do resto da criação…à imagem 
de Deus e Deus soprou nele a respiração da vida.  Eva foi criada da costela de Adão. 
23.  Dê algumas evidências a partir das coisas que você pode ver ao seruredor e a partir do 
que você save sobre a Bíblia que mostram que a vida foi criada e não evol 
] 



Lição 10 
Adão e Eva Desobedeceram a Deus 

Introdução  Uma parte muito importante, uma breve recapitulação 
1.  Onde Deus colocou Adão depois de tê-lo criado?  Jardim lindo de Éden 
2.  Quais foram   as duas árvores muito importante que Deus colocou no jardim de  

Éden?  A árvore da vida e do conhecimento do bem e o mal 
3.  Deus disse ao Adão que ele não deveria comer o fruto de qual árvore?   

A de conhecimento do bem e o mal 
4.  O que Deus disse que aconteceria ao homem se ele desobedecesse  e comesse  

desse fruto?  Ele morreria 
5.  O Deus quis dizer quando falou que o homem morreria? 
 a.  seria imediatamente separado de Deus, a sua fonte de vida.  Ele não seria  
  mais amigo de Deus 
 b.  o corpo iria morrer quando sua alma e espírito se separassem do corpo 
 c.  o corpo, alma, e espírito do homem seriam separados de Deus eternamente  

no lugar que Deus preparou para Satanás e seus demônios 
6.  quem Deus criou para Adão depois de  tê-lo colocado no jardim de Éden?  Eva 
7.  Por que Deus criou Eva?  Não havia animal que havia companhia apropriada para f 

Adão.  E por amá-lo, não queria que Adão ficasse sozinho.  Também Deus  
queria que o homem tivesse filhos. 

A vida no jardim de Éden 
era agradável, tudo perfeito.  Tinham tudo que precisavam.  Deus era seu amigo. 
Adão era administrador sem problemas de doenças, etc. 
Não teve preocupações e nunca brigaram. 
Que pensavam Satanás? 

Satanás usou a serpente para disfarçar-se e enganar Eva Gên 3.1 
Não só cobra, mas o próprio Satanás 
ele é enganador..João 8.44 Satanás é emntiroso e homicida 
2 Cor 11.14 desfarça de anjo de luz 

Satanás ainda engana as pessoas 
Como ele pode fazer isto hoje em dia 
 1.  fala mentiras na mente sem saber que elas vem dele 
  pode ser os demônio também, Satanás em um lugar só por vez 
 2.  coloca dúvidas na mente sobre a palavra de Deus 
 3.  usa outras pessoas para falar mentiras 
 4.  faz que as pessoas erradas pareçam atraentes 
 5.  sentimento de ser aceitos por outros 
 6.  diz que é aceitável só buscar poder e não conhecer Deus 

Satanás tentou e enganou Eva Gên 3.1 



Por que perguntou…queria lançar dúvida sobre a Palavra de Deus 
Gên 3,2-3   Resposta dela não era que Deus disse…aumentou “tocar” 
 Deus falou a Adão mas pertencia a Eva também. 
 Que deus falou aos homens antigamente também aplica a mim. 
Gên 3.4-5  Satanás chamando Deus mentiroso...negando a verdade 
 mas é Satanás que mente 
O que estava atrás a mentira de Satanás? 
 Já rebelou contra Deus.  Queria que Eva rebelasse junto com ele. 
 Mas o que importa é o que Deus diz, não Satanás ou demônios ou outros 
Eva comeu do fruto e também o deu a Adão Gên 3.6 
O dois comeu querendo ser independentes de Deus e decidir por si que era bom/mal 
Deus tinha direito de guiar Adão?  Sim era dono e criador 

O pecado de Adão e Eva os separou de Deus  Gên 3.7-8 
Deus cumpriu a sua palavra.  Is 59.2;  Rom 6.23 
eles perderam comunhão com Deus…lembra se o galho quebrado 

Sinais de separação de Deus 
Atitude sobre o corpo…sentiram nus 
Eles tentaram suprir as suas necessidades de roupas independente de Deus 
Mesmos que eles tentaram fazer roupas aceitáveis a deus pessoas hoje 
 membros de igrejas, ser bons pais, cidadãos cumpridores da lei 
 membros de organizações cívicas e caridosas 
 1 Sam 16.7, homem exterior, Deus olho o exterior 
Quando Deus chegou eles tentaram se esconder 
 Pecado faz medo e faz com as pessoas se afastam de Deus 
O pecado de Adão é a razão que tem medo agora…doença, morte, ataque, guerra 
 água potável?, segura a crianças brincam fora? 
Eles deveriam ter com medo? 
Adão sabia os consequência de pecado? 
O diabo fez ele pecar? 
Agora tinha um bom razão ter medo de Deus de que eles dependeram 
Jer 23.23-24 
Conclusão 
História somples sobre como o homem foi separado de Deus 
Lembra que Deus sempre diz a verdade e Satanás é mentiroso 



Lição 12 
A Provisão e o Julgamento de Deus 

Introdução 
Conhecer que aconteceu no passado nos dá luz e entendimento para compreender o 

que está acontecendo hoje em dia. 
Deus recusou as roupas que Adão e Eva fizeram 
 Gên 3.21  Deus fez roupas e os vestiu 
 Gn 3.7 - Eles tinham feito roupas, mas Deus não usou 
  para mostrar que o homem não pode corrigir a situação por si mesmo 
  ninguém pode fazer-se aceitável a Deus pelo que pratica - ir à igreja, etc. 
Deus matou animais 
 1a morte era de Deusm derramou sangue, tirou o pelo o animal 
 Desu fez e os vestiu,  
Deus providenciou roupas para Adão e Eva 

uma lembrança que desobediência trouxe a morte, só ele suprirá a necessidade 
Deus colocou as vestes de peles sobre Adão e Eva 
 Deus mesmo colocou as roupas, tudo era dEle 
Deus expulsou Adão do jardim, para longe da árvore da vida 
 Gn 3.22-23  como nós (plural) 
 antes só conheciam que era bom, agora também o mal 
 expulsou para proteger, pensem se todas as pessoas más ainda vivia  

misericórdia 
Deus tinha que pedir permissão tirar Adão do jardim. Não. É soberano 

Deus colocou querubins e uma espada flamejante para quardar o caminho da árvore da 
vida 
 Gn 2.24  foi um ato final, não é jeito recorrer, não é outro jeito para a árvore 
Deus é o doador da vide (Gn 4.1) 
 Eva sabia que a vida vêm de Deus 
 Gn 4.2  Caim e Abel nasceram fora do jardim já com pecado 
  nasceram filhos de Satanás sob o controle dele 
  receberam essa natureza de Adão 
Conclusão 
 Adão eram pessoas reais e foram mencionados até no Novo Testamento 
 O pecado de Adão afetou a todos nós 
 Deus não mudou; Ele vê e sabe tudo que fazemos 
 Não há lugar esconder dEle 
 É impossível enganar Deus 
 Ele conhece até nossos pensamentos 



Lição 13 
Deus Rejeitou Caim e Sua Oferta, mas Aceitou Abel e Sua Oferta 

Introdução 
 Pecado é sério 
 Será que Deus não aceitará nenhum esforço sincero que fizemos? 
Deus lhes havia dito o que deveriam fazer  quando fossem adorá-lO 
 Adão, Eva, Caim, e Abel não haviam modo chegar a Deus por si mesmo 
 Será o meio que Deus escolheria, comunicou a Adão!os filhos 
 trazer um ovelha e derramar o sangue dEle 
  animal não poupou… era uma lembrança que o pgto do pecado é a morte 
  castigo eterno a não ser que Deus os salvasse 
  se concordassem, levarem um sacrifício e sacrificaram 
 Deus não muda, os princípios são o mesmos (Lev 17.11; Heb 9.22  
Caim e Abel forma oferecer sacrifícios a Deus (Gn 4.3-5) 

os dois sacrificaram (creram em Deus) 
  um fez do seu próprio pensamento, o outro seguindo que Deus tinha dito 
  como dois tipos de pessoas nas igrejas - idéias humanas ou divinas 
 Ti 2.19 - não basta somente crer em Deus 
O sacrifício de Abel foi aceito por Deus (Gn 4.4) 
 primeira cria de sua mão, primogênito, matou e derramou sangue 
 seguiu Deus e concordava que só Deus pode mandar 
 Não pagou para o pecado, mas Deus perdoou por obedecer/acreditar 
O sacrifício de Caim foi rejeitado por Deus (Gên 4.5) 
 não aceitou porque era pior, não gostava de plantas ou eram plantas ruins 
 Heb 11.6- sem fé é impossível agradar a Deus 
 Rom 10.17- fé pela pregação e pregação pela palavra de Cristo 
 foi rejeitado porque: não admitiu que era pecador, só aceitou a modo dele, 
  não acreditava/aceitava que Deus disse,  
 como Deus não aceitou as roupas de Adão de Eva 
   
Deus conversou com o irado Caim (Gn 4.6-7) 
 amor e misericórdia mostrado 
Caim recusou dar ouvidos a Deus e matou Abel 
 Jo 8.44 Satanás é homicida, desobediência conduz as coisas que ferem outras 
 Caim deus ouvidos a quem? 
O julgamento de Deus cobre Caim (Gn 4.9-15) 
 Deus é santo e justo e vê tudo 
Os descendentes de Caim foram materialistas 
 Fazia muitas coisas, construíram, música…nada mal, mas sem Deus  
Deus deu Sete no lugar de Abel (Gn 4.25) o libertador chegará pelo Sete 
Conclusão 
Deus se importa com pecadores, você e comigo, nada pode impedir seus planos 
Abel creu em Deus e, mesmo que foi morto, Deus estava cumprindo Sua promessa de  

enviar o Libertador a favor de todos que , como Abel, crêem.  



Perguntas 
1.  Por que Deus aceitou Abel e sua oferta?  Creu no que Deus disse: 
 a.  concordava que era pecador e que somente Deus podia salvá-lo 
 b.  confiando que Deus mandaria um Libertador, como prometera 
 c.  trouxe um cordeiro, matou-o, derramou seu sangue, como Deus disse 
2.  Por que Deus rejeitou Caim e sua oferta?  Não cria no que Deus dizia 
 a.   não concordava que era pecador e somente Deus podia salvá-lo 
 b.  não confiava na promessas que Deus enviaria um Libertador 
 c.  não trouxe a oferta que Deus lhe tinha dito para trazer 
3.  Por que deus conversou com Caim?    Amava Caim, queria que concordasse 
4.  Caim creu e concordou com Deus?    Não 
5.  O que Caim fez?    Se irou e matou Abel 
6.  Como Deus soube o que Caim fizera?  Deus vê e  sabe todas as coisas 
7.  Por que Deus castigará as pessoas por terem dito ou feito coisas más contra outras? 
 Todas as pessoas por direito pertencem a Deus.  Quando alguém ofende outra  

pessoa, também está pecando contra Deus 
8.  Será que Deus esquece o pecado cometido contra alguém se depois a pessoa acerta 

com aquele contra quem errou?    Não, o castigo por pecado é de Deus e entre  
você e Ele. 

9.  Caim finalmente se arrependeu?    Não, se distanciou ainda mais de Deus. 
10.  Qual foi o resultado?   Os descendentes de Caim seguiram seu exemplo.  Todos  

eles viviam e morreram separados de Deus. 
11.  Você sabe de alguma coisa que possa fazer para pagar pelos pecados que você  

já cometeu?  Não, não há nada que o homem possa fazer para pagar por seus  
pecados. 

12.  quais foram as coisas para as quais Caim e seus descendentes viveram?     
Para o dinheiro e para as coisas materiais da vida. 

13.  Por que Deus deu Sete a Adão e Eva?  Para substituir Abel,  
providenciar a linhagem de Libertador 



Lição 14 
Deus Julgou o Mundo Inteiro e Salvou Noé e Todos os que Estavam na Arca 

Introdução            
 Semana passada, registro de conseqüências de pecado,de geração a geração 
De Adão a Noé 
 10 gerações que creram em Deus e esperaram pelo Libertador- mostrar nomes 
 + 1.500 anos após de Adão 
Crescimento da população (até 3 bilhões) 
 muitas pessoas, não interessaram em Deus- só na vida normal/casar-se/sexo 
Deus Espírito Santo estava tentando convencer as pessoas do seu pecado 

Gn 6.3 Deus advertiu-os que não continuaria  a proclamar-lhes sua mensagem 
Ele daria 120 anos antes de os castigarem 
mesmo hoje, “Escute a Palavra de Deus e confie nEle 
Satanás/demônios “Você pode viver muito bem sem Deus 

 quando não dá mais ouvidos a Deus = coração duro ! castigo esterno 
 Ezequiel 33.11 não tem prazer na morte…convertei-vos… 
A iniqüidade cresceu 
 Gên 6.5,11 maioria das pessoas não seguiam Deus 
 pecaram por que queriam, mesmo hoje como todos são filhos de Adão 
 ninguém tem desculpa para comportamento - como ler notícias hoje em dia 
Deus viu o mundo incrédulo e seu pecado 
 Gên 6.5,12 Deus sabe tudo e vê tudo, está em todo lugar 
Deus decidiu destruir o mundo 
 Gên 6.6-7  acha que realmente destruiria todos que não  se arrependessem? 
  Sim, lembra-se de castigou no Jardim de Éden como disse 
  Nós ameaçamos e não fazemos, mas não Deus 
Deus foi bondoso para com Noé 
 Gên 6.8-10 - Noé era pecador e merecia nada sem castigo 
 mas aproximou de Deus como Abel, deu ouvidos às palavras de Deus 
 Noé confiava em Deus e por sua graça, perdoou e aceitou Noé 
Deus deu instruções a Noé 
 Gên 6.13-21 Deus explicou os seus planos e deu instruções 
 sabia exatamente como construir a arca - uma porta só, uma arca só 
Noé obedeceu a Deus (Gên 6.22) 
Deus disse a Noé que trouxesse sua família, os animais e as aves  

para dentro da arca (Gên 7.1-5) 
Noé avisou e ninguém acreditou, Deus esperava 120 anos 
Deus salvou Noé por causa de obedecer, não ser um boa pessoa 

Todos eles entraram pela única porta (Gên 7.15-16 - única caminho de ser poupado) 
Deus fechou a porta (Gên 7.16) 
 Quando Deus fechou a porta, era tarde de mais 
 quando chegar o tempo de castigar, não há como escapar 
 Adão e Eva tinham jeito entrar de novo no Jardim de Éden?  Não 

Deus destruiu todos os que estavam fora da arca 



 Gên 7.17,23  fechou, mandou a chuva - Ele desfez a separação das águas (3 dia) 
 Deus ainda tem controle desta terra 
 Todos fora da arca morreram, fora por que recusou a acreditar a palavra de Deus 
Conclusão 
 Deus é paciente (120 anos) 
 Deus comunica sua vontade  
 Deus castiga aqueles que recusam dar ouvidos a Ele 
 Deus é santo e perfeito e julga. 
 Deus foi misericordioso para com Noé 
Perguntas 
1.  Que tipo de vida levara a maioria das pessoas no tempo de Noé? Violentos/ sensuais 
2.  Podemos ver muitas semelhanças entre o mundo de hoje e o mundo de tempo  

de Noé?  Negar existência de Deus, praticar muita maldade, etc. 
3.  Quem estava falando às mentes das pessoas, dizendo-lhes que mudassem a atitude  

e votassem para Deus com fé?  O Espírito Santo 
4.  quem relembra às pessoas a Palavra de deus  e deseja que cada um considere  

seriamente e creia no que Deus escreveu na Bíblia?  Deus Espírito Santo 
5.  O que Deus disse que faria, sendo que o [ovo não se arrependeu?  Destruir todos 
6.  Será que Noé merecia ser salvo por Deus do castigo eterno?    Não 
7.  Por que então Deus decidiu salvar Noé?  Concordava com Deus e confiava nEle 
8.  O que Deus disse a Noé que fizesse?  Construísse uma arca 
9.  Deus permitiu que Noé construísse a arca do modo que achasse melhor?  Não 
10.  Que detalhe importante deveríamos lembrar sobra a arca?  Uma porta/caminho 
11.  Noé construiu a arca como Deus disse?  Sim 
12.  O que mais Noé fez enquanto esta construindo a arca?  Avisou que Deus dissera 
13.  As pessoas já tinham visto chuva antes?  Não 
14.  As pessoas aceitaram o que Noé disse e mudaram de atitude?  Não, recusaram 
15.  Quanto tempo Deus esperou para que as pessoas do tempo de Noé concordasse  

com Ele e cressem em Sua Palavra?    120 anos 
16.  Como entraram na arca as que foram salvas do julgamento?  Na única porta 
17.  Quem fechou a porta?  Deus 
18.  Por que Deus fechou a porta?  Salvar os que estavam dentro e não os de fora 
19.  Alguém pode escapar de Deus quando Ele decide que é hora de punir o pecado?   

Não 
20.  Como Deus fez para que o dilúvio cobrisse a terra e até as montanhas mais altas?   
 Fez voltar as águas de cima que havia colocado no segundo dia da criação 
21.  Alguém de fora da arca escapou a morte?    Não 
22.  A Bíblia nos diz que as pessoas que viveram antes de Noé eram muito habilidosas - 
materialistas, mais muito capazes.  No tempo de Noé, os homens tinham-se tornado tão 
profundamente pecadores que seus pensamentos eram continuamente perversos e pagãos.  O 
que isso nos diz a respeito das tão faladas teorias da “evolução”, que defendem que o homem 
está progredindo continuamente?  Foi perfeito, e degenerou moralmente e espiritualmente 
por causa do pecado. 



Lição 15 
Deus Lembrou-se de Noé e de Todos na Arca; 
Deus Espalhou os Rebeldes da Torre de Babel 

Introdução 
 A Bíblia é um livro fascinante.  De onde veio tantas línguas? 
 Primeiro concluiremos ao relato sobre Noé e sua família 
Deus lembrou-se de Noé e de todos que estavam na arca (Gn 8.1-4, 14-17) 
 Nenhum morreu, lembrou-se deles e fez cessar a chuva 
 Vento forte secou a água…Deus controle a natureza 
 Deus não muda…protegeu Noé e destruiu o s que não creram 
 Mostre Ararate no mapa 
 Dilúvio é explicação sobre fósseis e extinção dos dinossauros  
Deus deu Seus mandamentos e Suas promessas a Noé (9.1-2) 
 Deus deu tudo para Noé, Ele é dono 
Deus deu o arco no céu como Seu sinal (9.12-15) 
 sinal que jamais destruirá a terra através de um dilúvio 
 Sl 104.6-9 Deus manteve sua palavra e é digno de confiança 
O registro divino das nações  (Gn 10) - quadro cronológico 
A atitude rebelde e orgulhoso do povo (11.1-4) 
 Novamente com muitos habitantes que esqueceram o julgamento de Deus 
 Não queriam seguir o caminho de Deus 
  adoravam imagens, animais, pássaros, serpentes, etc 
 Queriam ser grandes e famosos, não interessava em conhecer Deus 
  estavam seguindo o exemplo de quem?   Satanás 
   ele queria que seguissem falsos deuses…criação, poder, dinheiro 
   ele queria que eles rebelassem contra Deus 
 Eram nossos antepassados  
 Is 42.8  Deus não compartilha glória sua com outros 
 arqueólogos já descobriram zigarates assim, cada tijolo com nome de Marduque 
  babili significa “o portal de Deus” 
 Comparar Gên 11.4 com 1.28…9.1-2…ajuntaram-se e desobedeceram 
Deus os observa (Gn 11.5) 
 Deus Se interessava por eles apesar de O terem esquecido, Ele vê tudo 
 Prov 15.3 
Deus os espalhou (Gên 11.6-9) 
 Alguém pode lutar contra Deus e vencer? 
  Adão/ Eva, Caim, povo no tempo de Noé?….Satanás? 
 Tindade notado de novo 
 A Bíblia conta a história real sobre os povos e as idiomas  
Conclusão 
 A Bíblia nos mostra a história das pessoas antigas e sobre Deus 
 Ele não muda…pessoas são iguais 
 Deus importa com todo mundo…Ele sabe que acontece na vida de todo mundo 
 Ele ainda julga pecado…Ele ainda está convidando pessoas  a crerem nEle 



Perguntas 
1.  Por que Deus pode dar a Noé e a seus filhos o domínio sobre todos os animais,  
pássaros e peixes?    O mundo e todu que há nele pertence a Deus 
2.  Que sinal foi dado por Deus para mostrar que Ele não mais destruiria a terra com um  

dilúvio?  o arco no céu 
3.  Deus cumpriu Sua promessa?  Sim, Deus é fiel à Sua Palavra.  Ele nunca mente.   

Ele nunca muda. 
4.  A geração que se seguiu ao dilúvio conhecia a verdade sobre Deus?  Sim 
5.  Como eles souberam? 
 a.  A verdade sobre Deus, o Criador, e Seu julgamento através do dilúvio foi  

contada de uma geração para a outra 
 b.  eles podiam ver que havia um Criador todoopoderoso através das coisas  

que Deus criara.  O sol, a lua, as estrelas e todas as coisas sobre a terra  
eram provas de que Deus era Seus Criador todo-poderoso. 

c.  O arco era o sinal de Deus no céu. 
6.  Todos os descendentes de Noé adoravam a Deus?  Eles concordavam com o que  

Deus dizia e confiavam em Sua promessa de enviar um Salvador?   
Não, só alguns criam em Deus e O adoravam. 

7.  O que fez a maior parte das pessoas? 
 a.  Deliberadamente se afastaram do que sabiam ser a verdade e seguiram as  

mentiras de Satanás. 
 b.  Adoraram ídolos feitos à imagem de pessoas, pássaros,k animais e répteis.   

Também adoraram o sol, a lua e as estreals. 
8.  Quem eram essas pessoas?  O descendentes de Adão e dos filhos de Noé, Sem,  

Cão e Jafé, que são nossos antepassados. 
9.  Por que eles começaram a construir a torre de Babel?  
 a.  Para que não fossem espalhados por todo o mundo como Deus ordenara. 
 b.  Para que fossem grandemente exaltados sobre a terra. 
10.  Deus sabia o que eles estavam planejando fazer?  Sim 
11.  Deus conhece todos os segredos das pessoas?  Sim, conhece 
12.  O que o Senhor fez?  Deus línguas diferentes a famílias diferentes a fim de que  

não pudessem mais entender uns aos outros. 
13.  Qual foi o resultado?  As várias famílias separaram-se umas das outras e  

mudaram-se para lugares diferentes 
14.  De onde nossos antepassados tiraram suas crenças religiosas?   

De Satanás e também de suas próprias idéias, quando se afastaram  
deliberadamente da verdade sobre Deus 

OPCIONAIS 
15.  Cite duas atitudes predominantes entre as pessoas de Babel que são comuns nas  

pessoas de hoje.  Orgulho e rebeldia. 
16.  Cite algumas coisas que você acha que as pessoas adoram hoje em dia. 



Lição 16 
Deus Escolheu, Chamou e Guiou Abrão;  

Ló Escolheu as Planícies Férteis de Sodoma e Gomorra 

Introdução 
 Lembra o nome do seu tetraavô? 
 Vamos falar sobre um home de 4000 anos que lembramos por cause as  

promessas que Deus fez a ele que ele acreditou 
Abraão foi descendente de Sem 
 Gn 11.27-30  Abrão foi descentente de Semf 
 Abrão casou-se com Sarai, mas não tinham finhos…sonsiderada uma desegraça 
 Gn 11.31-32  Tera saiu Ur para morar em Harã 
Deus chamou Abrão e deu-lhe certas ordens 
 Gn 12.1  Deus chamou e deu ordem que saísse 
  hoje Deus fala pela Palavra 
 Abrão era pecador?  Sim.  Mas Creu e obedeceu a Deus 
  Deus tinha direito mandar…soberano, criador, todo-poderoso 
As promessas de Deus a Abrão 
 As pessoas ainda não obedeceram Deus 

mas Deus continuou com plano…enviar um ibertador 
  nada faz que Deus desiste seus planos e sempre compre sua palavra 
  Ele ainda é o mesmo hoje 
 Gn 12.2  sem filhos Deus prometeu que seria pai de uma nação grande 
 Gn 12.3  toda famíla abençoada por ele…o descendente de Abrão será libertador 
Abrão creu em Deus e Lhe obedeceu 
 Ele estava vivendo no mundo idolatro, cercado dos  que não creram 
 Tinha muitas coisas e a mudança será grande e difícil 
 Saia casas para morar em tendas 
 Gn 12.4-5  ele foi e Ló foi com ele e Sarai 
Confusão entre os pastores de Abrão e Ló 
 Gn 13.5-7  os dois eram ricos e não tinha bestaste capim  
A solução de Abrão  (Gn  113.8-9) 
A escolha de Ló 
 Gn 13.10-11  Ló escolheu pensando só em riquezas,  

uma escolha que traria muitos problemas 
lembra a escolha tola de Caim e as conseqüências 
nossa sociedade puxa para escolher sem pensar em Deus 

 Prov 14.12  o castigo do pecado é ?,  se escolher mal, arrependerá para sempre 
  Abrão ficou no lugar pior.  Aos olhos humanos perdeu 
 Gn 13.12-13  duas cidades  Sodomo e Gomorra…perversas 
  Deus sabia como era a cidades e mostraria se perguntasse 

mas Ló não perguntou e escolheu sem pensar em Deus 
Conclusão 
 Ló fez uma escolha baseado em desejos egoístas 
 Abrão obedeceu a Deus porque creu que Deus faria tudo que tinha prometido 



Perguntas 
1.Será que Deus abandonou Seu plano de enviar um Libertador para a humanidade  

porque os homens se rebelaram contra Ele e construíram a torre de Babel?  Não 
2.  O que Deus fez para assegurar que o libertador nasceria no mundo?   

Ele escolheu e chamou Abrão para ser o antepassado do libertador 
3.  O que foi que Deus mandou Abrão fazer?  Deus mandou Abrão sair de seus país e ir  

para a terra à qual Deus prometera conduzi-lo. 
4.  Quantos filhos Abrão e Sarai tinham quando Deus andou Abrão ir a um país  

diferente?  Eles não tinham filhos 
5.  O que deus prometeu a Abrão? 
 a.  Deus disse que os descendentes de Abrão seriam uma grande nação.  

b.  Deus prometeu proteger e fazer Abrão prosperar a fim de que ele se  
tornasse um homem importante e, através dele, outras pessoas  
recebessem grande ajuda e beneficio. 

 c.  Deus disse que faria prosperar todos os que ajudassem Abrão,  
mas traria o mal sobre qualquer um que o maltratasse. 

d.   Deus também disse que todas as nações e tribos do mundo receberiam a  
ajuda de Deus através de um certo descendente de Abrão. 

6.  Quem seria esse descendente de Abrão?   
Ele seria a Libertador, Aquele que venceria Satanás e abriria o caminho para  
que as pessoas pudessem ter comunhão com Deus novamente. 

7.  Deus falou diretamente com Abrão, mas como Ele fala com as pessoas hoje em dia?   
Através da Bíblia 

8.  Será que Deus escolheu Abrão porque este não era pecador?   
Não, todas as pessoas são pecadores. 

9.  Como Abrão chegou-se a Deus para adorá-lO?   
Do mesmo modo que Abel, Sele, e Nop’s – do modo  que Deus lhes dissera. 

10  O que Abrão fez quando Deus lhe deu as promessas?   
Ele creu em Deus, saiu de sua terra e foi para onde Deus o guiou. 

11.  Que semelhanças você pode ver em Abel Sete, Enouque, Noé e Abrão?  
Eles creram em Deus e chagaram a ele do modo que lhes ordenou.   
Eles obedeceram a Deus. 

12.  Por que Ló se separou de Abrão e foi morar na planície perto de Sodoma e  
Gomorra? 

 a.  Abrão e L;ó possuíam tantos animais que nào havia pasto e lugar suficientes  
para eles morarem juinto 

 b.  Ló mudou-se para a planície porque lá havia mais água e pasto para seus  
animais 

13.  Que benefícios trarão as riquezas para as pessoas se, quando morrerem, forem  
para o castigo eterno?  Suas riquezas não servirão para nada 

14.  Quem via as coisas perversas que o povo de Sodoma e Gomorra praticava?  Deus 
15.  Será que há pensamentos, palavras, ou ações que podem ser escondidos de  

Deus?  Não 



Lição 17 
Deus Destruiu Sodoma e Gomorra 

Introdução 
 Vamos estudar estes assuntos :  O que Deus considera justo?   

Como alguém pode ser justo aos olhos de Deus?  Homosexualismo é realmente  
pecado?  Importa para Deus se pessoas escolhem ter uma vida imoral? 

Deus renovou Suas promessas a Abrão (Gn 13.14-17 
 Deus prometeu a Abrão que os descendentes seria como estrelas, sem filho 
 Gên 15.5-6  Abrão acreditasse mesmo que parecesse impossível 
  por que creu no que disse, Deus o aceitou como se ele não tivesse pecado 
  Que é justiça?  = justo 
  Imputou = deu a Abrão o crédito se ser justo ou aceitável a Ele 
  Mas era pecador…por que Deus aceitou Abrão…porque creu 
  Como conta bancária 
 Gên 15.13-16  Deus sabia que aconteceria com os descendentes de Abrão 
 Gên 17.1-5  Falou novamente quando com 99 anos 
  Abrão = pai exaltado, Abraão = pai de um multidão dos filhos 
Deus prometeu um filho a Abraão e Sara 
 Gên 17.15-16  Sarai significa “princesa” Sara significa “mão das nações” 
 Gên 17.17  Com 100 anos parecia impossível, mas acreditou   
A atitude de Deus em relação a Sodoma e Gomorra 
 Gên 18.20-21  Ló foi perto, Deus sabia tudo, Deus já mostrou paciencia 
  Deus deixa tempo arrepender, mas o castigo vêm 
  Se esperar parece que não importa com imoralidade, mas não é 
Os anjos de Deus visitaram Sodoma  
 Gên 19-1-3  Onde é Ló…na cidade…anjos chagaram para avisar Ló 
 Ez 16.49-50   
A pecaminosidade dos Sodomitas 
 Gên 19.4-7  sodomia significa o que…homosexualidade, fora o natural…AIDS 
Ló, sua esposa e suas duas filhas foram resgatados de Sodoma 
 Gên 19.10-17  Deus salvou Ló e família proque eram bons 
 Desu salva aqueles que concordam e obedecem a Ele 
Deus destruiu Sodoma e Gomorra 
 Gên 19.24-25  ; 2 Pedro 2.6 julgamento de Deus 
A esposa de Ló olhou para trás 
 Gên 19.26  Ela desobedeceu…como Caim…não confiava em Deus 
  Ela gostava de Sodoma e não queria ir embora 
  Deus castigou e a transformou numa estátua de sal 
Conclusão 
 Cada um é importante a Deus  Mt 10.29, Sl 50.11 
 Sal 139.1-4 Deus nos conhece…pensa em tudo que ele conhece =todo-poderoso 
 Nós precisamos acreditar nEle não somente porque está interessado, 
  mas por que ele julgará todo mundo 
 Eu não sou tão insignificante que não vai me julgar….todos importa a Ele 
Perguntas 



1.  O que Deus disse a Abrão depois que Ló se separou dele? 
 a.  Que iria lhe dar toda a terra de Canaã 
 b.  prometeu que os descendentes de Abrão seriam mais numerosos do que as  

estrelas 
 c.  Prometeu que os descendentes de Abrão iriam viver em outro país e seriam 
  maltratados durante 400 anos, mas, depois daquele tempo, Deus os  

traria de Canaã que prometera a Abrão 
2.  Quais foram os novos nomes que Deus deu a Abrão e Sarai?  Abraão e Sara 
3.  Por que Abraão e Sara não podiam ter um filho, a não ser que Deus operasse um  

milagre? 
 a.  Sara não podia ter filhos; era estéril 
 b.  Ambos eram velhos.  Abraão tinha 100 anos e Sara 90 anos 
4.  Quem foi que criou o primeiro homem e a primeira mulher, e dá vida a todos os  

bebês?  Deus 
5.  Há alguma coisa que Deus queria fazer, mas não pode?   

Não, Deus pode fazer tudo o que quiser. 
6.  Quem conhece o future de cada pessoa?  Somente Deus 
7.  Deus conhecia a maldade de Sodoma e Gomorra?  Sim 
8.  Se as pessoas rejeitaram a Deus, Ele as deixará impunes?   

Não, Deus está interessado em todas as pessoas.  Ele é Juiz de cada uma. 
9.  Por que Deus não puniu imediatamente as pessoas más de Sodoma e Gomorra, e  

por que Deus não pune imediatamente os pecadores hoje em dia? 
Porque Deus é amoroso, misericordioso, bondoso, e paciente.  Ele dá tempo às  
pessoas para que elas mudem de idéia e confiem nEle. 

10.  Será que Deus apenas ameaça, mas nunca castiga os pecadores?  Não.  Apesar  
de ser paciente, no momento em que Ele julgar oportuno, castigará os  
pecadores. 

11.  Será que alguém poderá deter Deus quando Ele decidir castigar as pessoas por  
julgar que já lhes deu tempo suficiente para se arrependerem (mudar de  

pensamento)?  Não,  Deus é supremo.  Ninguém é maior do que Ele. 
12.  Por que Deus enviou Seus anjos para resgatar Ló, sua esposa e sua família?   

Porque Ló concordava com Deus que era pecador e confiava nas promessas de  
Deus de enviar o Libertador. 

13.  Por que Deus transformou a esposa de Ló numa estátua de sal?   
Porque ela desobedeceu ao mandamento do Senhor que dizia para não olhar  

para trás, para a cidade em chamas. 
14.  OPCIONAL:  Homens e mulheres hoje em dia vivem nos dizendo que ter relações  

sexuais fora do casamento é natural porque todo mundo pratica isso.  Você acha  
que Deus concorda com isso?   
Sabemos com certeza que Deus não concorda, porque Ele nunca muda. 

Lição 18 
Deus Deu Isaque; Deus Resgatou Isaque da Morte 



Introdução 
 Semana passada, Abraão creu e foi imputado como justiça, agora uma prova 
Deus cumpriu Sua promessa e deu um filho a Abraão e Sara 
 Deus prometeu e sara sorriu…naturalmente impossível (100/90 anos) 
 Muitos anos se passaram desde o dia de primeira promessa 
 Mas Deus não muda com tempo 
 Gên 21.1-3  Isaque nasceu 
Deus mandou Abraão oferecer Isaque (Gên 22.1-2) 
 Prova do que quem era mais importante…Isaque ou Deus 
 Vizinho tem direito mandar sacrificar o filho…mas Isaque pertencia a Deus 
 Deus tem direito, mas lembra que Ele é bondoso 
Abraão creu em Deus 
 Pense…será que Deus mudou?  Malvado?  Não mandar Libertador? 
 Abraão acreditou tanto que obedeceu sem duvidar nem questionar 
 Ele confiava tanto, mas era homem como nós 
 Conhecia e acreditava em Deus…já tinha percebido que Deus nunca falha 
 Pessoas falham…Deus não 
 Heb 11.19  Abraão acreditou que Deus ressuscitaria se necessário o Isaque 
 Gên 22.3-5  ele foi 
Isaque questionou e Abraão respondeu 
 Gên 22.6-7  Isaque não sabia, e questionou a falta de carneirinho  
 Gên 22.8  Abraão continuou a confiar em Deus,  Ele providenciaria 
 Só escutar a palavra de Deus não basta…precisa crer e confiar…obedecer 
Abraão amarrou Isaque (Gên 22.9-10) 
 Não era escape para Isaque…Abraão mataria…só Deus pode salvar Isaque 
Deus providenciou em carneiro para substituir Isaque 
 Gên 22.10-12  Deus providenciou uma sacrifício e resgatou a Isaque 
 Gên 22.13  Deus ficou fiel a Abraão e providenciou um sacrifício para ele 
  o carneiro morreu no lugar de Isaque 
Abraão confiou em Deus para enviar o Libertador 
 Gên 22.14-19  Abraão chamou o lugar “O Senhor proverá” 
  Deus providenciou um carneiro para morrer no lugar de Isaque 
  Também providenciará o Libertador para resgatar a humanidade de poder  

de Satanás e do castigo pelo pecado. 
Conclusão 
 Não podemos sequer imaginar a dificuldade da prova que Abraão enfrentou 
 Mas podemos ver que Deus recompensou a sua fé 
  providenciou um meio parta que Isaque fosse salvo pelo outro sacrifício 
  a linhagem do Libertador prometido foi preservada 
 Podemos confiar completamente em Deus 
 Ele é DIGNO de toda NOSSA confiança. 

Perguntas 

1. Por que Deus podia dar um filho a Sara e a Abraão apesar de ter ele 100 anos de  



idade e ela 90? 
 a)  Porque Deus é quem dá vida a todas as pessoas em todo lugar. 
 b)  Deus é Todo-Poderoso.  Ele pode fazer qualquer coisa que queria. 
2.  Que autoridade tinha Deus para pedir a Abraão que oferecesse Isaque como  

sacrifício? 
 a)  Deus é o Criador de todas as coisas; sendo assim, Ele é o dono de todas as  

coisas. 
 b)  Foi Deus quem deu vida a Isaque. 
3.  Abraão achou que Deus tinha mudado de idéia quanto a Isaque ser o pai de uma  

grande nação e o antepassado do Libertador?   
Não, Abraão creu e confiou em Deus porque ele estava convencido de que  
Deus sempre cumpre Suas promessas. 

4.  O que Abraão achou que Deus poderia fazer?   
Abraão achou que se ele realmente matasse Isaque como Deus lhe havia  
ordenado, Deus o ressuscitaria dentre os mortos. 

5.  Uma vez que Abraão amarrasse e colocasse Isaque sobre o altar, haveria alguma  
maneira pela qual Isaque pudesse se salvar da morte?   
Não, Isaque não poderia salvar a si mesmo da morte. 

6.  Há alguma maneira pela qual uma pessoa possa salvar a si mesma da pena de  
morte e do castigo esterno que merece por seus pecados?   
Não, ninguém pode salvar a si mesmo do castigo de Deus.   
Ninguém pode escapar de Deus. 

7.  Quem falou com Abraão e salvou Isaque da morte?  Deus. 
8.  Havia alguém mais que poderia salvar Isaque da morte, além de Deus?  Não. 
9.  Quem providenciou um sacrifício para tomar o lugar de Isaque?  Deus. 
10.  Por que o carneiro ficou preso no arbusto pelos chifres?   

Porque, sendo Deus perfeito, só aceita a oferta se o animal for forte e sadio. 
11.  Por que Abraão chamou o lugar onde Deus proveu o carneiro de “O Senhor  

proverá!”?   
Porque Abraão cria que, assim como Deus providenciou o carneiro no lugar de  
Isaque, um dia providenciaria o Libertador qu4e derrotaria Satanás e salvaria a  
humanidade do seu poder e do castigo eterno. 



Lição 19 
Deus Escolheu Jacó e Rejeitou Esaú; José Filho de Jacó 

Introdução 
 Hoje toca brevemente nos eventos importante de descendentes de Abraão 
Isaque casou-se com Rebeca (Gên 25.19-20) 
 Mostrar onde é Harã. Deus poupou Isaque, agora está começando uma família  
O nascimento de Jacó e Esaú (Gên 25.12,24-26) 
 Mostrar Esaú/Jacó no quadro cronológico 
Esaú não cria nas promessas de Deus nem as valorizava (Gên 25.27-33) 
Jacó apreciava as promessas de Deus e cria nelas  

Primeiro filho normalmente ganhou liderança e herança dobra 
 Esaú não importava com as promessas de Deus 
Jacó retornou à terra de Abraão e Rebeca (Gên 28.10) 
 Por Esaú ameaça matar Jacó 
O sonho de Jacó (Gên 28.11-12) 
 Deus falava através sonhos, agora pela Palavra de Deus 
 FIGURA  Escada entre o homem e Deus…o Libertador fará 
 VISUAL  Homem não consiga ir ao céu, Deus vai fazer ponte/escada 
Deus passou para Jacó as promessas que fizera a Abraão e a Isaque 
 Gên 28.13-15  …Gên 29.1  Jacó voltou a Canaã 
José, o filho favorito de Jacó (Gên 37.1-3) QUAD CRONOLÖGICO 
Os irmãos mais velhos de José o odiavam (Gên 27.4) 
 É importante que os pais tratam todos os filhos com amor 
O sonho de José (Gên 378.5-11) 
 Deus conhece o futuro 
José foi vendido para o Egito (Gên 37.12-14, 18-20, 24, 28;39.1  MAPA 
Conclusão 
 José é aquele que Deus prometeu será pai de libertador 
 Agora é escravo no Egito, separado da família e terra natal 
 Mas Deus conhece o futuro de José o meu 
  

Perguntas 



1.  Qual era a grande diferença entre Esaú e Jacó?   
Esaú não valorizava as promessas de Deus dadas a Abraão concernentes ao 
Libertador.  Esaú não admitia que era pecador nem confiava na misericórdia de 
Deus.  Vivia para o presente e para o lucro material. . Jacó admitia que era pecador e 
confiava em Deus.  Ele valorizava as promessas sobre o Libertador. 

2.  Por que Deus não Se esqueceu de Suas promessas sobre o Libertador dadas a Adão  
e Eva e a Abraão?   
Deus não Se esqueceu porque Ele nunca muda e sempre cumpre o que diz. 

3.  O que Jacó viu no sonho que Deus lhe deu?   
Ele viu uma escada que tocava na terra, cujo topo alcançava a Céu.  Os anjos de 
Deus subiam e desciam a escada e Deus estava em pé no topo dela. 

4.  O que esse sonho significava?   
Significava que o Libertador, que seria um descendente de Jacó, seria como a escada 
ligando a terra ao Céu.  Através do Libertador, as pessoas poderiam ser trazidas de 
volta à comunhão com Deus. 

5.  Deus falou com Jacó em sonho.  Como Deus fala com as pessoas hoje?   
Através de Sua Palavra, a Bíblia 

6.  Quem era o filho favorito de Jacó?  José 
7.  como os irmãos de José reagiram ao amor de seu pai por José?   

Eles tinha ciúmes e odiavam José. 
8.  O que José sonhou? Leia Gên 37.7-9 Estrelas e feisesde trigo dobraram a ele. 
9.  O que este sonho significava?   

Significava que José receberia uima p[osição de auitoridade sobre toda sua família. 
10.  Quem conhecia o futuro de José e mostrou a ele através de seus sonhos?  Deus. 
11.  Quanto de nosso futuro Deus conhece?  Tudo. 
12.  O que foi que os irmãos mais velhos de José fizeram?  

Eles venderam José como escravo para o Egito. 



Lição 20 
Deus Promoveu José e Levou Israel ao Egito 

Introdução 
 MAPA de Egito, José for escravo e deu muito bem! chefe dos escravos 
José foi preso 
 Mulher de dono paquerou e ele não aceitou! acusação de estupra 
 Gên 30.20 José foi preso de deu bem!chefe dos prisoneiros 

Como Deus vai cumpriu sonho de ser mestre sobre os irmãos?  Sempre cumpre 
Os sonhos de Faraó (Gên 41.1-8) 
 Agora Deus fala com a gente como?  A Palavra dEle 
 Deus deu sonho para Faraó para guiar como Ele queria… 
 Prov 21.1 Ele controla tudo incluindo os líderes de países 
 Vamos ver que ele usa o Faraó que não cria e José que cria em prol do povo dEle 
José interpretou o sonho de Faraó 
 Gên 41.14-16, 25-32  José confiou em Deus ajudar interpretar os sonhos 
José recebeu a posição de primeiro homem mais importante, abaixo de Faraó 
 Gên 41.38-41 Deus cumpriu um parte- José é mestre…mas sobre os irmãos? 
Os irmãos de José foram ao Egito em busca de alimentos 
 Gên 42.1-3, 6-8  Os irmãos se inclinaram para José antes de saber quem era 
José revelou sua verdadeira identidade  (Gên 43.1-2; 45.3-9) 
 José tinha poder retribuir, mas conhecia a mão de Deus guiando tudo 
Israel desceu para o Egito (Gên 45.25-28; 46.5-7) 
 Deus tinha dito sobre os descendentes de Abraão indo para outro país 
 Tudo aconteceu como dizia 
 Agora Deus ainda cumpre tudo que está escrito na Sua Palavra 
Conclusão 

Ainda hoje ouvimos galar de Israel nos noticiários 
Ainda Deus cumpre Suas promessas 
Ainda Deus é soberano 
Através da Bíblia, ele ainda está chamando homens a crerem nEle 

Perguntas 



1.  O que aconteceu com José no Egito?  
 A esposa do dono de José mentiu contra ele, e ele foi posto na prisão. 

2.  Quem cuidou de José na prisão? Deus 
3.  Por que Deus cuidou de José? 
 a.  Porque, apesar de José ser um pecador, confiava em Deus e  

em Sua misericórdia 
 b.  Porque José cria nas promessas de Deus quanto ao Libertador 
 c.  Porque Deus tinha um plano maravilhoso para a vida de José 
4.  Quem deu a José entendimento para interpretar os sonhos de Faraó?  Deus 
5.  O que significavam os sonhos de Faraó?   

Deus estava revelando ao rei que haveria sete anos de colheitas muito boas,  
que seriam seguidos por sete anos de seca 

6.  Será que Deus pose fazer o que bem quiser, mesmo em lugares onde as pessoas  
não O conhecem nem O adoram?   
Sim, Deus é capaz de fazer o que bem quiser, pois Ele é Todo-Poderoso 

7.  Como foi que Deus tornou realidade os sonhos que tinha dado a José quando ele 
ainda era garoto?   
O Senhor deu sabedoria a José para interpretar os sonhos do rei  
a fim de que José obtivesse a posição mais elevada depois da do rei 

8.  Por que Jacó levou toda a sua família para morar no Egito? 
 a.  Porque Jacó soube que José estava no Egito 
 b.  Porque vagia fartura no Egito 
 c.  Porque o rei convidou Jacó para morar no Egito 
 d.  Porque Deus planejou que isso acontecesse 
9.  Como passaram a se chamar os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó?   

Os filhos de Israel, israelitas ou Israel 
10.  O que motivou José a agir como agiu?  Sua fé em Deus 



Lição 21 
Deus Preservou Israel Escravizado no Egito;  

Deus Escolheu, Protegeu e Chamou Moisés para Libertar Israel 

Introdução 
 Estudo de Êxodo = saída…de Egito do povo de Israel 
 Lembrem-se de que a Bíblia conta acontecimentos históricos verdadeiros 
 Mantenham sua atenção nos atos de deus 
 Lembrem-se de Deus é hoje o mesmo Deus que era no neste tempo 
Israel cresceu em número e em riquezas 
 Depois de passar a fome, continuou Israel em Egito…350 anos 
 Êx 1.6-7  cresceram em número e em riquezas 
O plano perverso do novo rei  (Êx  1.8-11)   
 Quem orientava Faraó em seu plano maligno?…Satanás  
 Porque queria destruiu Israel?  

mataria o descendente…ninguém escaparia seu poder 
O nascimento de Moisés e o plano de sua mãe 
 Êx 2.1-4  os pais confiavam em Deus cuidar o bebê 
Moisés foi adotado pela filha de Faraó 
 Êx 2-5  adotado 
 Êx 2.6-10  usou irmã corajoso e filha de Faraó para proteger 
  retornou para mãe…seria seguro 

aprenderia muita coisa…liderar, ler, escrever, lidar exército 
 podemos ver Deus agindo para alcançar seu propósito 
Moisés, quando tornou-se adulto 
 Êx 2.11-22  Moisés tentou libertar e falhou…sé Deus pode  
 Agora nascemos escravos de Satanás, só Deus pelo libertador poder livrar-nos 
Moisés viu a sarça ardente 
 Êx 3.1-3  Sarça queimava e não foi consumido…Deus fazia 
 Povo era escravos e Deus sustentou mesmo como a sarça  
Deus deu Sua mensagem a Moisés 
 Êx 3.4  quando Deus falou, Moisés sabia que Ele estava aí 
 Êx 3.5-6  Deus pediu que tirasse as sandalhas como sinal de respeito 
  Deus escolheu Moisés para ser libertador 
 Êx 3.7-10  Moisés falhou anteriormente…agora não achava que era capaz 
 Êx 3.11,12  Deus deu sinais que ajudaria e traria de volta para Sinai/Horebe 
“EU SOU” 
 Ex 3.13  Ainda Moisés duvidou que o povo de Israel acreditaria nele, antes não 
 Ex 3.14  Nomes era importantes…Moisés = retirado (de água) 
  EU SOU - auto existente…sempre é…não muda…todo lugar… 
 Êx 3.15-18 
Deus sabia o que o rei faria 
 Êx 3.19-20  Deus sabia como o rei reagiria…conhece nós e tudo 

Deus deu Arão para ser assistente de Moisés 



 Êx 4.13, 14-17 Moisés resistiu e Deus se irritou,  
Mas mandou Arão ajudá-lo por que é amoroso 

Moisés obedeceu ao Senhor 
 Êx 4.118.19-20  Encorajou Moisés que os que queria matá-lo já morreu 
O Senhor enviou Arão ao encontro de Moisés 
 Êx 4.27-28  Deus mandou Arão ir encontrar com Moisés…voltaram juntos 
Israel creu que o ‘Senhor tinha enviado Moisés 
 Êx 4.29-31  Os Israelitas creram e eram gratos que Deus tinha os ouvido  
Conclusão 
 História verídica de Israel e Moisés ede Deus desenrolar seu plano de libertador 
 Ninguém é maior de Deus e ele sabe tudo 
Perguntas 
1.  Por que o rei do Egito escravizou os Israelitas?  Porque eles tinham se tornado mais  

numerosos do que os egitos, o rei temia que os israelitas se juntaram aos  
inimigos dos egitos, lutassem contra eles e dominassem o Egito. 

2.  Quem estava guiando o rei em suas planos perversos?  Satanás 
3.  Por que Satanás desejou destruir os Israelitas?  Satanás sabia que Deus havia  

prometido a Abraão, Isaque e Jacó que um de seus descendentes seria o  
Libertador 

4.  Por que Deus protegeu Israel e o fez prosperar?  Porque Deus não muda.  Ele foi fiel  
às promessas que fez a  Abraão, Isaque e Jacó. 

5.  Por que o Senhor permitiu que a filha de Faraó adotasse Moisés?   
Porque Deus planejou usar Moisés para libertar os israelitas da escravidão. 

6.  Será que Satanás, ou algum espírito, ou um ser humano, ou qualquer coisa pode impedir a 
Deus de fazer o que planeja?  Não, Deus faz tudo o que quer. 
7.  Será que os israelitas ou Moisés poderiam libertar a si mesmos de Faraó?  Não. 
8.  Quem é a única pessoa que pode libertar alguém do controle de Satanás?  Deus. 
9.  Por que Deus decidiu salvar os israelitas de escravidão? 
 a.  Porque o Senhor viu seus sofrimentos e ouviu seus lamentos 
 b.  Porque o Srr os amava e planejou revelar Seu amor e misericórdia a eles 
 c.  Porque o Senhor havia prometido a Abraão que faria de seus descendentes  

uma grande nação, e que, através deles, o Libertador viria ao mundo. 
10.  Por que a sarça que Moisés viu não estava sendo consumida apesar de estar queimando?  
A sarça não era consumida porque Deus Todo-Poderoso estava nela 
11.  O que o nome de Deus, EU  SOU, significa?  Significa que Deus é auto-exitente.  

 Ele não precisa de nada nem de ninguém.  Ele existia antes do princípio de  
todas as coisas.  Porque Ele é o Criador de todas as coisas, tudo está debaixo  
do Seus poder, e é totalmente independente de qualquer coisa. 

12.  Deus achava que o rei do Egito libertaria os israelitas imediatamente após Moisés dizer-
lhe o que Ele havia falado?  Não, Deus sabia que o rei não libertaria os israelitas,  

a não ser que fosse forçado a isso.  Deus sabe tudo. 
13.  Os israelitas creram que o Senhor havia enviado Moisés?  Sim, creram. 
14.  Será que Deus aceitará aqueles que não crêem no que Ele diz?   

Não, Deus rejeita a castiga todo aquele que O trata como mentiroso. 
Lição 22 

Deus Enviou Pragas ao Egito; Deus Livrou Israel 



Introdução 
 Os israelitas são escravos e vejamos de perto como Deus os libertou 
Faraó recusou obedecer ao mandamento de Deus dado através de Moisés e Arão 
 Êx 5.1-2  deus falou a Faraó pelo Arão e Moisés, mas ele recusou a obedecer 
 Faraó não conhecia Deus, adorava o Nilo, o sol,  a lua, animais 
 Os egípcios adorava Faraó como se fosse Deus 
 A maioria das pessoas não adorava Deus aí Deus escolheu Abraão 
  para fazer uma nação pelo qual mostrar quem é 
  sua história verdadeira está contada na Bíblia 
Através da rebelião de  Faraó, o Senhor Se propôs a mostrar  

a Israel que Ele era seu Deus Êx 6.1-8 
 e aos egípcios que somente Ele é Deus vivo e verdadeiro  Êx 7.4-5 
 Os egípcios era muito inteligentes, mas tolos no conhecimento de Deus 
 Deus decidiu castigar Faraó e os egípcios…eles podem escapar?…não 
O Senhor enviou primeiramente move pragas ao Egito 
 Deus queria mostrar seu poder e que Ele era maior dos deuses do Egito 
 Todos os detalhes são achados em Êx 7.14-10.29 
 1.  água do Nilo!sangue   2.  Rãs  3.  Piolhos   4.  Moscas 
 5.  Amimais doentes   6.  Egípcios com tumores  7.  Chuva de pedras 
 8.  gafanhotos   9.  Três dias de trevas 
 Deus protegeu os israelitas das pragas…ia mostrar poder e eles já creram 
 Com cada praga pediram e Faraó disse que deixaria, mas depois recusou  
O último castigo é supremo sobre os egípcios  Êx 11.1,4-7 
As instruções de Senhor para Moisés 
 Êx 12.1-5  Cordeiro ou cabrito sem mancha…Deus exigi perfeição 
 Êx 12.6  no dia especificado mataria o animal na boca da noite 
  a morte do animal for no lugar dos seus primogênitos 
 Êx 12.7,22  pintaram os umbrais da porta com sangue e ficaram em casa 
 Êx 12.46  não podiam quebrar nenhum osso 
 Temos que obedecer exatamente como Deus instrui (lembre de Caim e Abel) 
A promessa do Senhor aos israelitas     
 Êx 12.12-14  que aconteceria que alguém não queria matar o animal? 
A fé e a obediência de Israel    Êx 12.28    O povo de Israel obedeceu 
Todos os primogênitos dos egípcios morreram 
 Êx 12.29-30  Deus cumpriu o castigo que disse que daria 
 Quando Deus castiga, não há meio de escapar 
 Parece muito duro, mas para desobedecer a Deus é muito grave 
Faraó deixou os israelitas saírem  Êx 12.31-36 
Conclusão 
 Obedecer a Deus…receber misericórdia: desobedecer…receber castigo 
 Ele ainda cumpre Suas promessas e julga pecada 

Perguntas 
1.  O que foi que Faraó falou quando Moisés lhe disse que o Senhor Deus de Israel ordenou-
lhe deixar  Israel sair?  Não conhecia o Senhor, e não deixarei Israel sair”. 



2.  A resposta do rei surpreendeu o Senhor?  Não, o Senhor sabia que Faraó faria 
3.  Será que o que uma pessoa diz, pensa ou faz pega o Senhor de surpresa?  Não 
4.  Como Deus planejou usar esse rei ímpio? Mostrar Si como verdadeiro/todo-toderoso 
5.  Como o Senhor mostrou Seu poder?  Enviou terríveis pragas sobre os egípcios. 
6.  Quais foram essas pragas?   
 Transformou o rio em sangue, enviou rãs, piolhos e moscas, destruiu os  animais 
dos egípcios.  Enviou tumores, chuva de pedras, gafanhotos e trevas. 
7.  Por que essas pragas não vieram também sobre os israelitas? 
 a.  Por causa do amor e da graça do Senhor 
 b.  Porque Não havia esquecido das promessas que fez a Abraão 
 c.  O rei do Egito percebesse que o Seus de Israel era o único Deus vivo 
8.  Os israelitas mereciam ser protegidos assim?  Não, também eram pecadores 
9.  O que Faraó fazia cada vez que o Senhor enviava uma praga?   
 Faraó dizia que tinha mudado de idéia e pedia a Moisés que removesse a praga 
10.  O que Faraó fazia depois que o Senhor retirava a praga?  Endurecia o coração  
11.  O Senhor ficou surpreso?  Não, ele sabia o que o rei iria fazer 
12.  O rei do Egito era capaz de vencer a Deus?  Não 
13.  Alguém pode lutar contra Deus e vencer?  Não 
14.  Qual foi o último castigo que Deus enviou sobre os egípcios?  Enviou uma praga  que 
matou o primogênito de todas a famílias e rebanhos do Egito  
15.  O que Deus disse aos israelitas para fazer o fim de que seus filhos primogênitos  
 não morressem? 
 a.  Deviam escolher um cordeiro sem manchas 
 b.  Deviam matar o cordeiro e colher seu sangue numa bacia 
 c.  Deviam aplicar o sangue nos umbrais d na verga da porta 
 d.  Deviam ficar dentro da casa onde tinham passado sangue 
 e.  Não deviam quebrar nenhum dos ossos do cordeiro 
16.  O que teria acontecido se os israelitas não tivessem feito tudo exatamente como  
Deus instruíra Moisés?  Seus primogênitos também teriam morrido 
17.  Quem é a única pessoa que pode nos dizer como podemos chegar a Deus e  sermos 
aceitos por Ele?  Deus 
18.  O que aconteceu nas casas dos egípcios na noite quando Deus disse que mataria o  
primogênito de cada família?  Deus os matou, como disse que o faria. 
19.  Qual foi a promessa de Deus para os israelitas?  
  Prometeu-lhes que quando visse o sangueos pouparia 
20.  O que aconteceu com os israelitas?  Todos os seus filhos ficaram salvo.  
21.  Por que as crianças israelitas não morreram? 
 a.  Os israelitas fizeram o que o Senhor disse e passaram sangue  
 b.  Porque Deus é digno de confiança, cumpriu Sua promessa  
22.  Deus sempre faz o que diz?  Sim, punirá o pecado e cumprirá as promessas  
23.  O que Faraó disse a Moisés depois que os primogênitos egípcios morreram?   
 Faraó disse a Moisés para tirar todos os israelitas do Egito 

Lição 23 
Deus Salvou Israel e Providenciou-lhe Comida 

Introdução 
 Que é milagre…quando deus invalidou as leis físicas que já estabeleceu 



Deus guiou os Israelitas por meio de uma nuvem   
 Êx 13.17-18 - área norte do Mar Vermelho = Mar das Juncos 
 Êx 13.21  depois de 430 anos teve 2,5 milhões de Israelitas 
  Deus guiou pelo nuvem, teria se perdidos se não tivesse guiado 
   amava e protegia…promessa ao Abraão para libertador  
O Faraó decidiu buscar de volta Israel 
 Êx 14.5-7  Quem guiou Faraó---Satanás, ele que matar o homem/libertador 
Os Israelitas tiveram medo e culparam Moisés (Êx 14.10-12) 
 (Êx 14.13-14)  Mas Moisés confiou em Deus,  Somos diferentes do Israelitas? 
 Todos afastaram de Deus…mas Deus foi misericordioso 
 Sem jeito se-libertar…somemte deus podia os libertar 
 Mesmo com Adão/Eva, Abel, Noé, Isaque no altar, 1o filho de páscoa…NÓS 
Deus abriu o mar 
 Êx 14.15-16  Deus que criou pode controlar também…lembre o dilúvio 
Deus guiou Israel através do mar 
 Êx 14.19-22  não abandonou, nuvem entre Israel (luz) /Egípcios (trevas) 
Deus afogou o exército egípcio no mar 
 Êx 14.26-29  não pode vencer Deus, Ele dá castigo para quem não seguem 
 Êx 14.30  Deus protegeu Israel…nenhum  foi capturado ou afogou 
 Êx 14.31  Eles viram o milagre de Deus…nem todos tem oportunidade ver 
Israel murmurou 
 Êx 16. 1-3  eles viram tudo, mas não confiaram 
 Somente Deus pode resolver…mesmo na problema de pecado 
Deus prometeu-lhes comida 
 Êx 16.11-12  eles não tinham direto receber, mas Deus é amoroso/misericordioso 
 Mesmo com nossos pecados…merecemos castigo eterno, mas Deus que ajudar 
Deus deu-lhes comida 
 Êx 16.13-15  Deus ajuda os necessitados sem saida… 
 Desde Adão/Eva…prometeu um Salvador para libertar-por bondade/misericórdia 
 Êx 16.35  nunca falhou a maná enquanto estava no deserto (40 anos)…fiel 
Israel murmurou de novo 
 Êx 17.1-4  Esqueceu e murmurou…Deus esqueceu?  Cumpriu sua promessa? 
Deus disse a Moisés o que fazer 
 Êx 17.5-6a  outro milagre…Moisés tinha que obedecer…aproximar como Ele diz 
Deus supriu água para eles 
 Deus deu comida e água…tinha de comprar não…somente pela bondade dEle 
 Não mereceram…não puderam comprar…presente como perdão dos pecados 
 É fiel e protegeu/supriu as necessidades porque sempre cumpre o que diz 
Conclusão 
 Fatos históricos…milagres de Deus que mostram fidelidade, amor e poder 
 O mesmo Deus nos quer ajudar, mas precisa se apoximar dEle como Ele diz 
Perguntas 
1.  Como Deus mostrou aos israelitas para onde ir?  Deus guiou-os através de uma  
 nuvem durante o dia e à noite a nuvem tornava-se numa coluna de fogo. 
2.  Para que terra os israelitas se dirigiam?   
 Para Canaã, a terra que Deus deu a Abraão e, Isaque e Jacó. 



3.  Por que Deus protegeu Israel? 
a.  Porque Ele é amoroso e misericordioso 
b.  Porque um dos descendentes seria o Libertador dos pecadores.   
c.  Por causa de Suas promessas a Abraão, Isaque e Jacó 
d.  Por que Ele estava dando Sua Palavra a Israel para que eles , 
  por sua vez, a dessem ao mundo 

4.  O que os israelitas fizeram quando viram o exército de Faraó vindo atrás deles?   
Culparam Moisés e disseram que ele deveria tê-los deixado no Egito. 
5.  Havia algum modo dos israelitas salvarem a si mesmos?  Não 
7.  Por que não foi difícil para Deus abrir o mar? 

a.  Porque Ele criou o mar 
b.  Porque no princípio Deus teve poder sobre a água e sobre toda a terra.   
 Ele não havia mudado.  Ele mandou que o mar recuasse a fim de que  
 Seu povo pudesse passar em terra seca para o outro lado. 
c.  Porque Deus é todo-poderoso.  Não é difícil demais para Ele. 

8.  O que Deus fez para proteger os israelitas dos egípcios quando eles estavam atravessando 
o mar?  Deus moveu a nuvem para trás dos israelitas a fim de que  
 ficasse entre eles e os egípcios.  A nuvem brilhava para mostrar o caminho aos  
 israelitas, mas era escuridão na frente dos egípcios. 
9.  Par que os egípcios não podiam escapar de Deus?  Porque o Senhor é maior do  
 que todos.  Ninguém pode lutar contra ele e vencer.  Ele é todo-poderoso. 
10.  Alguém pode arranjar um meio de livrar-se do castigo de Deus por seus pecados e fazer-
se aceitável a Deus?  Não 
11.  Que novo problema os israelitas enfrentaram quando começaram sua jornada pelo 
deserto?  Eles não tinham comida. 
12.  Eles se lembraram de todas as grandes coisas que o Senhor fez e creram nEle?   
Não, eles murmuraram e culparam Moisés e Arão 
13.  Israel merecia que Deus lhe desse comida?  Não 
14.  Existe alguma pessoa que mereça o amor de Deus ou que mereça ser salvo do castigo 
eterno?  Não, nós todos merecemos ser castigados por Deus. 
15.  Qual foi a comida que o Senhor deu aos israelitas?  Primeiro, o Senhor lhes deu  
 codornizes, e depois, deu-lhes o maná todas as manhãs 
16.  Por que os israelitas não podiam obter água?  Porque estavam no deserto. 
17.  O que Deus disse a Moisés para fazer a fim de obter água?   
 Disse-lhes que batesse na rocha com sua água. 
18.  Quando o Senhor libertou os israelitas, permitiu que fizessem as coisas da maneira que 
quisessem?  Não, tudo tinha que ser feito da maneira de Deus. 



Lição 24 
Preparação para Dar os Dez Mandamentos 

Introdução 
 Como pensar sobre os 10 mandamentos, estudamos que Deus diz 
 e as preparações feitas para receber…um exemplo para nós 
Deus levou Israel para o monte Sinai  
 Êx 19.1-2  Deus guiava que queria Israel O aceitasse como seu líder 
 Êx 19.3-4  Monte Sinai/Horebe onde Moisés viu a sarça ardente 
  3.12  Deus prometeu ao Moisés que traria de volta…Ele é fiel/confiável 
A Promessa do Senhor a Israel 
 Êx 19.5-6  Deus comunicou através de  Moisés…queria fazer um acordo 
  Prometeu abençoar se eles Lhe obedecessem perfeitamente 
  Se fizesse tudo, ele os aceitaria e lhes daria todas coisas que precisassem 
A promessa de Israel ao Senhor 
 Êx 19.7-8  Prometeu obedecer em tudo…autoconfiantes 
  esqueceram que já duvidaram e murmuraram muito 
  não reconheceu que é impossível obedecer perfeitamente 
 Deus sabia que era impossível cumprir o acordo…porque fez? 
  P/ mostrar que os seus corações (pecadores) era incapaz de agradá-lO 
  P/ mostrar que pelos próprios esforços não pode agradar Deus 
  Exemplo - mais fácil resgatar pessoa no rio se for fraca e não resistir 
  Quando eles desistissem e confiassem nEle, Ele os salvaria  
 Mesmo hoje-Somos incapazes de salvar a nós mesmos do pecado/Satanás/morte 
A preparação para a presença do Senhor no monte 
 Êx 19-9-11 queria mostrar poder/glória/santidade que percebessem Sua natureza 
 Êx 19-12-13  limite de aproximação…morte se travessar…castigo sempre a morte 
      Porque Deus é perfeito…o homem é pecador , pecado separou Adão de Deus 
Do monte Sinai, Deus falou a Israel  
 Êx 19-16-20  ficaram com medo… capaz de castigar e capaz de abençoar   
Deus deu Seus mandamentos a Israel 
 Êx 20.1-2  Depois de Moisés descer, Deus falou do topo do monte 
 Tiago 2.10  qualquer pecado separa/castigado pelo morte 
 Deus deu a lei mostrar a Israel e todo povo como são 
  Espelho - mostrar aparência,  Raio-X - mostrar como é dentro 
 Deus nos aceitaria se fizéssemos nosso melhor e obedecer o máximo possível? 
 Ilustrações de balanço…usamos para incentivar fazer o bem…mas é mentira 
  Reler Tiago 2.10  só precisa desobedecer um mandamento 
  Quantos vezes desobedeceram Adão e Eva antes de receber a morte? 
  Aproxima uma cão com raiva segurado de corrente com um elo quebrada 
 Romanos 3.10-12…3.19-20  Cabe com todo mundo 
Conclusão 
 Lição que vem estudamos cada mandamento. 

Perguntas 



1.  O que Deus prometeu a Moisés quando este viu a sarça ardente no monte Sinai?   
Deus prometeu que traria Moisés de volta àquele mesmo monte, sen  segurança. 
2.  Deus fez o que prometeu?  Sim, Deus sempre faz o que promete. 
3.  Por que Deus planejou dar Seus mandamentos a Israel?   
 Para provar-lhes que eles eram pecadores e incapazes de agradá-lO ou de  
serem aceitos por Ele através de seus próprios esforços. 
4.  Qual foi a atitude de Israel?   
 Eles se esqueceram das numerosas vezes em que duvidaram de Deus e  pecaram 
contra Ele.  Foram orgulhosos e autoconfiantes. 
5.  Por que Deus disse a Moisés para estabelecer um limite ao redor de monte?   
 Para enfatizar que pecadores não podem se aproximar de um Deus santo.   
Deus odeia o pecado. 
6.  Por que as pessoas tiveram tanto medo?  Porque o monte estava tremendo  
violentamente, e havia fogo, fumaça e muitas relâmpagos. 
7.  O que tudo isso mostrou aos israelitas?   
 Mostrou que Deus é todo-poderoso, é puro, odeia e pune o pecado. 
8.  Quem foi o mensageiro de Deus a Israel?  Moisés 
9.  Como podemos ouvir as palavras de Deus hoje?   
 Podemos ouvir a mensagem de Deus através da Bíblia. 
10.  A atitude de Deus, hoje, está mudada ao pecado?  Não. 
11.  Qual é o castigo de Deus pelo desobediência a apenas um de Seus mandamentos?   
Separação eterna de Deus e castigo no lago de fogo o qual Deus preparou para  Satanás e 
seus anjos. 
12.  Deus achava que os israelitas obedeceriam aos Seus dez mandamentos?   
 Não, Deus sabia que nenhum deles seria capaz de obedecer-lhes. 
13.  Por que é impossível para qualquer pessoa obedecer perfeitamente à leis de Deus?   
Porque todos nascemos pecadores, separados de Deus, então não somos  capazes de 
agradar a Deus. 
14.  Deus nos aceitará se fizermos o melhor que pudermos e obedecermos o máximo possível 
aos Seus mandamentos?  Não. 



Lição 25 
Deus Dar os Dez Mandamentos 

Introdução 
 Os israelitas como nós nasceram pecadores mas pensava que podia obedecer 
 Ah, eu procuro guardar os 10 mandamento…Nos deu os mandamentos a mostrar 
  não poderíamos guardar seus mandamentos 
  precisávamos de Seu padrão soberano de justiça 
  considerando Seu justiça, poderíamos ver nossa própria pecaminosidade 
O primeiro mandamento  Êx 20.3 
 Só Ele é Deus e pode ser adorado…líder único e absoluto 
 Deve dar a Deus primeiro lugar nos nossos pensamentos   Is 45.5 
 Quando Adão decidiu desobedecer a Deus, ele colocou quem em primeiro lugar? 
  Humanismo coloca o homem em primeiro lugar… 
  é igual a viver sem considerar a parte de Deus… 
  Já procurou horoscópio… 
  esportes, família, lar, $, bens materiais mais importante de deus 
 Já quiebrou… 
O segundo mandamento  Êx 20.4-6, Is 42.8 
 Para lembrar que Ele é maior de todos…espírito 
 Só pode conhecer através a Bíblia…mas Satanás engana fazendo aparências 
O terceiro mandamento  Êx 20.7 
 Deve respeitar Deus…como “o velho”  “a mulher” 
O quarto mandamento  Êx 20.8-11 
 Dia de descanso em lembrança de Deus  Sal 24.1-2;  33.8-9 
O quinto mandamento  Êx 20.12 
 Desobedecer aos pais = desobedecer a Deus 
 Replicar, Ignorar quando falar, discutir, desobedecer, chorar para conseguir,  
fazer birra, desprezar/criticar-os, pensar sem falar “não entende nada” 
O sexto mandamento  Êx 20.13 
 Mat 5.21-22 odeiar = matar = maldiçoar 
 Heb 4.12-13 Deus importa com o que está dentro de nossos corações 
O sétimo mandamento  Êx  20.14 
 Lembrar-se que os dois-->um em casamento…Deus não muda e o mesmo hoje 
 Mat 5.27-28  nós podemos pecar somente me pensar 
O oitava mandamento  Êx 20-15 
 Não devemos roubar…pegar é tirar que Deus deu para o outro 
 O castigo do pecado = …morte, se pensar em pegar e não deu, ainda roubou 
O nono mandamento  Êx 20.16 
 Deus não mente e exige o mesmo de nós…Satanás é pai de mentiras 
 mesmo de motivo por atrás, fofocar (não sabe é verdade), faz uma e conta outra 
 pode fugir castigo pelo polícia ou pais aqui, mas não pode fugir o castigo de Deus 
O décimo mandamentos  Êx  20.17 
 Não cobiçar/desejar…fica satisfeita com o que tem…propaganda facilita pecado 
Conclusão 
 Orar, rezar, pagar $ não cobrir pecado…só a morte, Deus não muda 
Perguntas 



1.  Deus Se importará se as pessoas adorarem ou servirem alguma outra pessoa ou coisa além 
dEle?  Sim, isso é pecado contra Deus.   
 Deus não dividirá com ninguém Sua posição de Deus é supremo Senhor. 
2.  É certo fazer uma imagem de alguma coisa ou adorar algo que nós mesmos fizemos  
Deus é, então não devemos tentar fazer coisa alguma que pensemos que se  pareça 
com Ele, nem adorar nada que Ele criou ou algo que nós mesmos  fizemos 
3.  Deus Se importa com o que pensemos ou falamos sobre Ele?   
 Sim, Deus castigará todo aquele que não Lhe honrar continuamente com seus  
 pensamentos e palavras.  É pecado usar o nome de Deus em vão. 
4.  Por que Deus mandou que os israelitas descansassem no sétimo dia da semana? 
 a.  Porque Deus criou todas as coisas em seis dias e no sétimo descansou 
 b.  Porque Deus quer que nós sempre lembremos que ele é o criador e que todo  
 que temos vem dEle.  Não devemos dar a Satanás nem a ninguém mais o  louvor por 
todas as coisas do mundo 
5.  Deus Se importa se os filhos desobedecem aos seus pais ou os desrespeitam?  Sim,  
Deus castigará todos os que não obedecem aos seus pais nem os respeitam. 
6.  Por que Deus castiga todos os homicidas?   
 Porque Deus é quem dá vida a todas as pessoas.  Ele é o único que tem  autoridade 
para tirar a vida de uma pessoa 
7.  O que Deus diz a respeito de uma pessoa que odeia outra?   
 Deus diz que a pessoa é uma assassina. 
8.  Qual é a opinião de Deus sobre o adultério?   
 Deus condena toda relação sexual , exceto entre marido e mulher. 
9.  Por que Deus castigará todos os que roubam?   
 Porque Deus é quem dá às pessoas o direito de possuírem coisas. 
10.  A pessoa é culpada de roubo se planeja roubar, mas não o faz por medo?   
 Sim, é culpada porque Deus viu que, em seu coração, ela pretendeu roubar. 
11.  Qual é o mandamento de Deus sobre dizer mentiras?   
 Deus disse que mentir par alguém é pecado contra Ele porque Ele sempre fala  a 
verdade e odeia a mentira. 
12.  Deus Se importa se tivermos inveja de outras pessoas e desejarmos ter o que elas têm?  
 Sim, isso também é pecado contra Deus.  Esse foi o pecado de Satanás.  Ele  
teve inveja de Deus e cobiçou Sua posição. 
13.  Alguém pode obedecer aos dez mandamentos?   
 (Isso dará a seus alunos a oportunidade de discutir suas respostas à pergunta  que 
vocês lhes fez no início desta lição.  Também dará ao professor a  oportunidade de ver se 
alguém ainda acha que pode guardar os mandamentos  de Deus.  



Lição 26 
O Tabernáculo 

Introdução 
 Que é misericórdia?   
 Israelitas podem  cumprir as promessas que fizeram a  Deus?  Nós? 
Deus chamou Moisés outra vez para cima do monte 
 Êx 24.12  Deus deu os mandamentos escritos para que pudesse ensinar 
Josué acompanhou Moisés até a monte  Êx 24-13-18 
Deus mandou Moisés construir o tabernáculo 
 Êx 25.1-8 Deus está planejando para Israel quando não cumpriria 
 Deus ainda estava em todo lugar, mas aqui aprenderia como aproximar a Deus 
O tabernáculo tinha que ser construído exatamente como Deus ordenou a Moisés 
 Êx 25.9  tudo com Deus ordenava…Caim não queria, Noé construiu exatamente 
 Somente podemos aproximar a Deus como ele nos ensina 
O santo dos santos 
 dois cômodos, lugar santo = lugar separado (dos pecadores) = só sacerdotes 
 lugar santíssimo = santo dos santos = somente Deus exceto uma vez por ano 
A arca e o propiciatório 
 Êx 25.10-11  arca da aliança coberta de ouro 
 Êx 25.17 tampa era chamada de propiciatório = lugar de se cobrir pecados 
  = lugar de misericórdia…com dois querubins 
 Êx 25.18  também era querubins do lado de fora do jardim de Éden 
 Êx 25.19-20  querubins a cada lado de propiciatório 
 Êx 25.21-22  colocaria a arca na sala interior com tábuas de pedra (atrás cortina) 
  Deus prometeu habitará ai quando tudo feito de acordo - glória Shekinah 
O véu  Êx 26.31-33 
 Cortina bem grosso deu lembrança - Israel era separado de Deus por pecado 
As coberturas do tabernáculo e o altar de bronze 
 Êx 27.1-2  feitas de peles de animais e cercados 
 altar de bronze - primeiro passo aproximar a Deus era uma oferta logo de entrar 
 colocar as mão sobre o animal significava morrendo em seu lugar 
 Lev 1.1-5 animais perfeitas, machos, com sangue derramado 
 Lev. 17.11    Heb 9.22   o sangue de animal parou pelo pecado? 
  Não, somente lembrava que o único castigo de pecado é a morte 
  Deus iria arranjar um mode melhor de tratar os pecados 
Arão e seus filhos foram feitos sacerdotes 
 Êx 28.1  somente Arão podia entra no santo dos santos 
 Lev 16.2-3  uma vez por ano Arão entrou o santíssimo lugar  
  e colocou sangue no propiciatório…e Deus perdoava os pecados de ano 
  Sangue de animal pagava?  Não.   
  Deus prometeu perdoar se aproximar dEle como lhes tinha dito 
O tabernáculo ficou pronto e Deus veio habitar nele 
 Êx 39.42-43; 40.17  Israel obedeceu e Deus habitou com eles 
 Êx 40 34-35  cada ano Arào repetiu o ritual…por que? 
  Sangue de animal não pagava   Heb 10.4 



  na misericórdia, Deus adiantava por mais um ano o castigo que mereciam 
Conclusão 
 Israelitas como nós eram pecadores precisando  da misericórdia de Deus 
 Deus providenciou um meio de se achegarem a Ele 
 Nós não podemos escolher como, precisamos seguir como Ele pede 

Perguntas 
1.  Onde Deus escreveu os dez mandamentos?  Em duas tábuas de pedra. 
2.  O que Deus disse a Moisés que construísse junto com os israelitas?   
 O tabernáculo, um lugar onde Deus habitaria entre eles. 
3.  Por que Deus disse aos israelitas que construísse esse lugar?   
 Deus sabia que os israelitas desobedeceriam aos dez mandamentos que Ele  
 lhes tinha dado.  Se eles não tivessem um lugar onde pudessem ir até Deus  
 para receber Seu perdão e misericórdia, todos eles teriam que ser castigados  
 com a morte. 
4.  Como é que eles tinham que construir o tabernáculo?   
 Tinham que fazer todo exatamente como Deus instruíra Moisés mo monte Sinai. 
5.  Em que cômodo do tabernáculo ficava a luz radiante, ou a glória Shekinah, que mostrava 
que Deus estava lá?   
 No cômodo chamado lugar santíssimo, ou santo dos santos. 
6.  Quem era a única pessoa que podia atravessar, uma vez por ano, a cortina pesada e entrar 
no santo dos santos?  O sumo sacerdote. 
7.  O que ele devia levar consiga?  O sangue de um animal que tinha sido morto. 
8.  O que o sumo sacerdote tinha que fazer com o sangue?   
 Devia aspergi-lo sobre o propiciatório. 
9.  O que Deus prometeu que faria se o sumo sacerdote fizesse isso?  
 Deus prometeu que adiaria Seu julgamento sobre os israelitas por mais um ano. 
10  O sangue de animais satisfazia a Deus como pagamento pelo pecado?   
 Não, o sangue de animais nunca podia pagar pelos pecados. 
11.  Qual é o único pagamento pelo pecado?  O pecador tem que morrer.   
 Está separado de Deus e destinado a ser castigado por Ele para todo sempre. 
12.  Deus teria vindo habitar no tabernáculo se eles não tivessem feito tudo exatamente como 
Deus instruiu Moisés?  Não. 
13.  Os pecadores podem ir até Deus do modo que desejarem?   
 Não, se não formos até Deus do modo que Ele estabelece, não seremos  aceitos. 
15. Como podemos conhecer o modo de nos aproximarmos de Deus?   
 Somente através da Bíblia, a palavra de Deus. 



Lição 27 
A Incredulidade de Israel 

Os Julgamentos e Livramentos de Deus 

Introdução 
 Temeram Deus no monte, agora vivendo com eles, dando maná/água 
Espiando a terra prometida 
 Deus decidiu castigar os cananitas, foi para Cades-Barnéia 
  lembra-se  de Deus que qeu todas arrependeram 2 Ped 3.9 
 Núm 13.1-3  Deus pediu espias e Moisés obedeceu 
Dez os espias não creram em Deus, Calebe e Josué creram em Deus 
 Núm 13.25-33 10 espias não creram, só Calebe/Josué creram (13.30)a 
Os Israelitas não creram em Deus 
 Núm 14.1-4  agiram come se Deus fosse mentiroso 
Deus disse a eles que todos morreriam no deserto 
 Núm 14.26-32  so <20 anos = Josué e Calebe entrarão 
 não crer em Deus é muito grave—Eva/Caim/povo com Noé/Egípcios 
 Deus queria levar israel à terra prometida, mas não creram 
Israel culpou Moisés e Arão porque estava sem água 
 Núm 20.1-2, culparam Moisés, porque não pediram a Deus?…não confiaram 
 alguns não crerem em  Deus por tragédia, mas é de pecado  
 sofremos por causa de nossos pecados e os do antepassados 
 não devemos culpar a Deus, mas perguntemos se realmente cremos nele 
Deus mandou Moisés falar com a rocha 
 Núm 20.7-8  para falar, outra vez era para batar, Deus sempre é claro 
Moisés desobedeceu 
 Núm 20.9-11  Moisés ficou com raiva e bateu 
O castigo do Senhor sobre Moisés e Arão 
 Núm 20.12  líderes tem responsabilidade maior, não entrarão 
Israel murmurou novamente 
 Núm 21.4-5  ficaram impacientes e falavam contra Deus 
O senhor enviou serpentes abrasadoras 
 Núm 21.6  Castigados por picado de cobra e morreram, não pode escapar Deus 
  Satanás nos peca com pecado e todos morrem 
 Núm 21.7  reconheceram  que necessitava de Deus e arrependeram 
A serpente de bronze 
 Núm 21.8-9 Deus disse o que Moisés devia fazer e as pessoas precisava olhar 
 serpente de bronze curava?  Não crendo em Deus 
 o serpente foi destruída de Rei Ezequias por Israel adorar como ídolo 
Conclusão 
 Aconteceu 3.400 anos atrás, mas mostra a verdade hoje em dia 
 Os relatos são para nos ensinar sobre a natureza humana e de Deus 

Perguntas 



1.  Por que os dez espias acharam que Israel não poderia entrar em Canaã? 
 a.  Porque eles viram os gigantes e as cidades fortificadas. 
 b.  Porque não creram na promessa de Deus de que lhes daria a terra. 
2.  Por que Josué e Calebe acharam que Israel poderia entrar em Canaã?   
 Porque eles creram na promessa de Deus. 
3.  Do que estamos chamando Deus se não crermos em Sua Palavra nem confiarmos  
nEle?  Estamos chamando Deus de mentiroso. 
4.  Deus aceitará alguém que não crê no que Ele diz?   
 Não, todos os que não crêem em Deus irão para o castigo eterno. 
5.  Qual foi o castigo de Deus sobre os israelitas por não crerem em Sua promessa de  
dar-lhes a terra?  Deus disse que todos os que não tinham crido nEle morreriam  no deserto; 
não entrariam em Canaã. 
6.  Quem Deus disse que entraria na terra prometida? 
 a.  Calebe  e Josué, porque creram em Deus. 
 b.  Os filhos dos israelitas. 
7.  O que os israelitas deveriam ter feito quando precisaram de água?   
 Deveriam ter confiado no Senhor. 
8.  Por que o Senhor disse que Moisés e Arão não entrariam na terra prometida? 
 a.  Porque não confiaram em Deus e nem Lhe obedeceram, deixando assim de  
  honrá-lO como santo e perfeito perante o povo.  Em vez disso,   
  demonstraram sua ira. 
 b.  Porque Moisés bateu na rocha em vez de falar-lhe como Deus lhe havia  
  instruído. 
9.  O que o Senhor fez para castigar os Israelitas por sua incredulidade?   
 O senhor enviou cobras venenosas, que picaram e mataram muita gente. 
10.  Quem foi que, como uma cobra, “picou” todas as pessoas e trouxe a morte ao  mundo?  
Satanás. 
12.  Como Satanás trouxe a morte a todas as pessoas?  Satanás induziu Adão e Eva a  
pecarem contra Deus para que eles, e todos nós, morrêssemos. 
12.  O que Deus disse que Moisés fizesse para salvar os israelitas da morte?   
 O senhor disse a Moisés que fizesse uma serpente de bronze e a colocasse  sobre uma 
haste. 
13.  O que precisavam fazer para serem curados os que tinham sido picados por cobra?   
Tinham que olhar para a serpente na haste. 
14.  A serpente de bronze tinha poderes mágicos para curar aqueles que olhavam para  
ela?  Não. 
15.  Quem curou aqueles que olharam para ela?  O Senhor. 
16.  Eles mereciam ser curados?  Não.  Eles eram pecadores e mereciam morrer. 
17.  Por que o Senhor curou todos que olharam? 
 a.  Porque ele é amoroso , misericordioso e bondoso. 
 b.  Porque eles creram em Sua Palavra e olharam para a  serpente de bronze,  
  exatamente como Ele ordenou. 
18.  Alguém que olhou para a serpente de bronze na haste morreu? 
 Não, Deus sempre cumpre o que promete. 

Lição 28 
Israel na Terra Prometida Sob o Governo de Juízes e Reis 



Introdução 
 40 anos vagaram Israel e morreram os que não creram 
 Recebeu as leis através a Moisés, nós temos a Bíblia 
 Se não crermos, morreremos em nossos pecados do mesmo jeito 
Josué conduziu Israel até Canaã 
 Josué 1.1-2; 11.23  Deus deu a terra que prometeu a Israel…Ele nunca falha 
 Mesmo Satanás/Faraó tentaram impedir e Israel não creu, Deus cumpriu 
Israel voltou-se para os ídolos depois da morte de Josué 
 Juízes 2.7-13  Deixou Deus para Baal e Astarote, deuses dos cananeus 
 sem perceberam que estavam adorando Satanás 
 se nós adoramos qualquer coisas alem de Deus verdadeiro, adoramos Satanás 
 Juízes 2.14-15  Deus tinha dito e mandou castigo a Israel por desobedecer 
O tempo dos juízes 
 Juízes 2.16-19  Deixou ser derrotados e mandou juízes p/ libertar e guiar 
 Deus preservou Israel por nos dar a Bíblia e a libertador que viria 
 Ele quer que todo mundo O conhece. 
O tempo dos reis 
 Deus queria ser rei de Israel mas eles rejeitaram e queria um rei humano 
 Alguns reis creram e a maioria não creram 
 Arqueologia confirma os detalhes relatados na Bíblia 
Davi, o grande rei de Israel 
 2 Sam 5.4 Davi era o maior rei e cria em Deus com todo coração 
 Davi escreveu muito dos salmos da Bíblia, era pastor antes 
Davi planejou construir o templo 
 2 Sam 7.1-3  Davi ficou rico e queria melhorar a casa do Senhor 
A promessa de Deus a Davi 
 2 Sam 7.12-17  Seu filho construiria a casa e o Libertador seria seu descendente 
Salomão construiu o templo 
 Davi prontou as materiais para Salomão 
 1 Crôn 22.5-6; 29.26-28; 2 Crôn 2.1;5.1  Salomão se tornou rei e o construiu 
 O templo teve os mesmos partidos…lugar santíssimo 1 vez por ano 
  Deus perdoava seu pecados e adiava Seu julgamento 
  até um pagamento perfeito e complete pelo pecado seria feito 
Muitos reis reinaram em Israel depois que Salomão morreu 
 Dividiu o reino depois que Salomão morreu 
Conclusão 
 Acabamos de abranger uma das principais épocas da história israelita 
 O Velho Testamento é cheio de histórias boas 
  Vamos olhar algumas as mensagens de Deus pelos profetas a Israel 
  Vamos levar em consideração a reação a Israel às advertências de Deus  
  e pensamos em nossa própria reação à Palavra de Deus 
 Lembrem que  a Palavra de Deus foi escrita a fim de que possamos conhecê-lO. 

Perguntas 
1.  Quem foi o líder de israel depois da morte de Moisés?  Josué 



2.  Deus deu aos descendentes de Abraão a terra que lhes havia prometido?   
 Sim,  Deus supriu Sua promessa e deu-lhes a terra. 
3.  O que os israelitas fizeram depois que Josué morreu?   

Eles se afastaram do Senhor e adoraram ídolos, como os povos vizinhos, que não 
conheciam o Deus vivo e verdadeiro nem tinham Sua Palavra. 

4.  Quem é que engana as pessoas para que elas adorem ídolos e outras criaturas? Satanás 
5.  Se adorarmos qualquer outra coisa ou pessoa que não seja o Deus vivo e verdadeiro, a  
quem estamos adorando de fato?  Estamos adorando Satanás e seus espíritos. 
6. Por que Satanás induz as pessoas a adorarem ídolos e outras coisas? 
 a.  Porque Satanás odeia a Deus e não quer que ninguém O adore.  
 b.  Porque Satanás odeia todas as pessoas e não quer que elas confiem em Deus  
  e sejam libertadas da morte. 
 c.  Porque Satanás usa muitas coisas para disfarçar-se e enganar o povo. 
7.  Como Deus castigou os israelitas por terem adorado ídolos?   
 Deus permitiu que seus inimigos os derrotassem 
8.  O que Deus fez quando os israelitas admitiram que estavam errados e pediram que Deus 
 os salvasse?    Deus usou homens e mulheres israelitas chamados juíses para  
 ajudá-los a lutar e derrotar seus inimigos. 
9.  Que diferença havia entre Davi e muitos outros reis que governaram Israel? 
 a.  Davi cria no Senhor e Lhe obedecia 
 b.  Davi concordava com Deus que era pecador e sacrificava animais, confiando em 
   Deus para perdoar seus pecados e aceitá-lo. 
10.  Que importante promessa fez Deus a Davi?   
 Deus prometeu-lhe que um de seus descendentes seria o Libertador. 
11.  Depois que Davi construiu sua própria casa. O que ele decidiu construir?    
 Davi decidiu construir um templo para o Senhor em Jerusalém. 
12.  Davi construiu o templo do Senhor?  Não, seu filhos Salomão o construiu. 
13.  De que maneira esse novo prédio de pedra era semelhante ao tabernáculo do deserto? 
 a.  O templo possuía os mesmos cômodos e os mesmos móveis. 
 b.  A enorme cortina pesada chamado véu ainda estava pendurada na entrada do  
  lugar santíssimo como se fosse uma enorme placa escrita “PROIBIDA A  
  ENTRADA” para todos, exceto para o sumo sacerdote. 
14.  Quando é que o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo?  Só uma vez por ano. 
15.  O que o sumo sacerdote fazia no lugar santíssimo?    Ele aspergia o sangue dos animais 
 sobre o propiciatório, a tampa de ouro puro da arca da aliança. 
16.  O sangue dos animais pagava pelo pecado dos israelitas? 
 a.  Não; o pecado tem que ser pago com a morte do pecador. 
 b.  O sangue dos animais era apenas uma oferta temporária, adiando o castigo até 
   que o pagamento total pelo pecado fosse feito. 
17.  O que Deus fazia depois que o sumo sacerdote aspergia o sangue dos animais sobre o 
 propiciatório? 
 a.  Deus perdoava todos os pecados cometidos pelos israelitas durante aquele ano. 
 b.  Deus adiava Seu castigo até que o pagamento completo pelo pecado fosse feito. 
18.  O que aconteceu depois da morte do rei Salomão?   
 Israel dividiu-se em dois reinos; dez tribos ficaram ao norte e duas tribos ao sul. 





Lição 29 
Deus Enviou Seus Mensageiros, os Profetas, a Israel;  

Israel Recusou Ouvir Suas Advertências 

Introdução 
 Já tentou dizer algo  que alguém não queria ouvir…é difícil 
Deus Se comunicou com o homem desde o princípio 
 Lembre-se de Deus é Criador e ama toda a humanidade 
 Por isso desde o princípio comunicava com o homem 
  Caim, Noé, Abraão/Ló, Moisés/Faraó, Israel/Judá 
A mensagem dos profetas 
 Chamados profetas, mostra nomes no Quadro Cronológico 
 diziam que se arrependesse, destruísse seus ídolos e confiasse no Senhor 
 adoravam no templo e nos ídolos…tinham que escolher…do todo coração 
 relembravam sobre os leis de Moisés que desobedeciam 
 se não arrependessem, Ele os castigaria pelos inimigos,  
 MAPA2 Assíria - Israel…Isaías 10.5-6 
 MAPA2 Babilônia - Judá…Jeremias 20.5 
Deus não esqueceu Sua promessa de enviar em libertador 
 Deus é o mesmo e não muda, não esqueceu Sua promessa 
 Próximas lições veremos algumas das profecias sobre o libertador 
A atitude de Israel para com Deus, Seus profetas e sua mensagem 
 Maioria não confiaram em Deus e perseguiram e mataram os mensageiros  
 não arrependeram, freqüentava o templo mas não obedeceram a Deus em casa  
 Is 29.13 dizia coisas bonitas sobre Deus, mas Ele não aceitou…coração longe 
 Ninguém pode enganar a Deus  
 Jer 6.13-14  Também havia profetas falsos - falavam que tudo era bem com Deus 
  Satanás fala através estas pessoas…evang. De prosperidade, obras 
 Lembra que Deus é soberano e é Ele que decide e manda que é certo   
O julgamento de Deus sobre Israel e Judá 
 Deus é paciente e não castiga pecado imediatamente 
 2 Reis 17.1-8  finalmente Deus castigou Israel (norte) 
  casamentos mixtos - Samaritanos - Adoravam Deus, mas como queria 
  recusaram ir para Jerusalém adorar Deus no templo 
 2 Reis 25.1-12 finalmente Deus castigou Judá 
O retorno do exílio na Babilônia 
 No exílio eles arrependeram e Deus os levou de volta 
 Reconstruíram os muros e o templo…Se chamavam judeus (de Judá) 
 Muitos deles continuavam indo ao templo, mas não seguiram a Deus de coração 
Os gregos e os romanos 
 MAPA2  Deus castigou com a conquista dos gregos e aprenderam sua língua 
 Deus iria usar a língua grega para propagar Sua Palavra 
 Os romanos dominaram e exegiu impostos, mataram de espada e crucificaram 
 romanos adoravam César e falsos deuses, mas construíram muitos ruas boas 
  preparou Sua palavra ser espalhada no mundo inteiro 
As sinagogas foram construídas para o ensino da lei 



 Sem templo, ensinaram nos Sinogogas em todo lugar onde era judeus 
 Encontravam no último dia da semana (Sexta noite a Sábado noite) 
 Muitos freqüentavam, mas poucos seguiram Deus de coração 
Os piedosos judeus crentes 
 Sempre foram alguns que seguia a Deus de coração e esperava o libertador  
 Você é como esses ou como a maioria de israelitas? 
Conclusão 
 Salmo 81-13-14, 16  Deus fica triste que não obedecemos 
 Agora ainda estende sua misericórdia e graça para todo o mundo 
 



Perguntas 
1.  Por que Deus escolheu homens para serem Seus mensageiros?  Porque Deus ama todas as 
pessoas,  Ele que que elas conheçam a verdade e sejam libertyas do poder de Satanás, do 
pecado e da morte. 
2.  O que os profetas de Deus diziam a israel naquela época?  Diziam que se arrependessem, 
que destruíssem seus ídolos e que confiassem apenas no Senhor. 
3.  O que o Senhor disse que faria se eles recuisassem arrepender-se?  O Senhor disse que 
premitiria que os assírios capturassem Israel e que os babilônios destruíussem Jerusalém,. 
4.  Deus mudou?  Não, Deus ainda é o mesmo.  Ele castigará todo aquele que adorar outro 
deus além dEle, o ;único Deus vivo e verdadeiro. 
5.  Apesar de milhares de anos terem-se passado, Deus esqueceu Sua promessa de enviar um 
Salvador?  Não, Ele não a esqueceu. 
6.  A quem Deus deu mais informações sobre o Libertador vindouro?  Aos seus profetas. 
7.  Onde essa coisas estão escritas?  Na Bíblia. 
8.  Qual foi a atitude da maioria dos israelitas em relação a Deus e Seus profetas? 
 a.  eles perseguiram a mataram os profetas de Deus 
 b.  continuaram adorando ídolos 
c.  Sequiram as práticas perversas das nações vizinhas 
9.  Os Israelitas continuaram indo ao templo, oferecendo sacrifícios e adorando a Deus?  Sim. 
10.  Deus estava contente com eles?  Ele aceitava sua adoração e seus sacrifícios?  Não 
11.  Por que Deus não aceitava o adoração e os sacrifícios de muitos dos israelitas?  Porque 
estavam adorando a Deus com seus lábios, mas em seus corações não estavam arrependidos 
nem confiavam em Deus. 
12.  Quem é que vê nossos pensamentos e conhece nossos ocrações?  Deus. 
13.  O que Deus diz sobre todos nós?  Deus diz que nós todos somos pecadores e que não 
podemos agradá lÓ. 
14.  Deus aceitava qualquer israelita?  Sim, Deus acietava todo asquele que concordasse que 
era pecador e que confiasse nEle para obter Sua misericórdia e perdão. 
15.  Quem esses israelitas crentes estavam aguardando?  Eles estavam aguardando o 
Libertador que deus tinha prometido enviar para salvá-los de Satanás e do castigo por seus 
pecados. 
16.  O que o Senhor permitiu que acontecesse às dez tribos do norte de Israel?  O Senhor 
permitiu que os assírios as levassem cativas. 
17.  O que o Senhor permitiu que acontecesse com Jerussalém e com as duas tribos do su’/  O 
Senhor permitiu que o babilônios destruíssem Jerusalém e levassem as duas tribos cativas. 
18.  Algum israelita retounou à sua terra?  Sim.  Quando eles se arrependeram, o Senhor 
trouxe muitos deles de volta a jerusalém. 
19.  O que eles fizeram quando retournaram a jerusalém.  Reconstruiram a cidade, seus 
muros de pedra e o templo do Senhor. 
20.  Qeu novo nome os israelitas receberam?  Eles receberam o nome de mudeus. 
21.  Que povos conquistaram os judeus?  Os gregos e os romanos. 
22.  A quem os romanos adoravam?  Adoravam muitos falsos deuses e também seu rei César. 
23.  O que eram as simagogas?  Eram prédios que os judeus construíam em suas cidades, nos 
quais ensimavam as Escrituras do Senho Testamento. Os judeus se reuniram nas sinagogas no 
último dia de cada semana. 



24.  Havia alguns judeus que eram verdadeiros crentes como Abrão, Isaque, jacó, Moisés, e 
Davi?  Sim, alguns reconjheciam que eram pecadores e confiavam em Deus.  Eles se 
aproximavam de Deus do n\modo que Deus tinha dito a Moisés, levando animais e sacrifícios 
de sangue.  Eles estavam aguardando o Senhor enviar o Libertador. 



Lição 30 
Deus Predisse o Nascimento de João e de Jesus 

Introdução 
 O último profeta a falar em nome de Deus foi Malaquias 
 Marcar na Bíblia para ver mais tarde - prometeu outro para anunciar 
 Deus preparou tudo e esperava, o Novo Testamento conta a chegada 
Deus Prometeu que Zacarias e Isabel teriam um filho 
 Lucas 1.5-6  Zacarias e Isabel confiaram em Deus 
 Lu 1.7  eram velhos sem filhos 
 Lu 1.8-10  Zacarias era um dos  sacerdotes no templo em Jerusalém 
 Lu 1.11-14  Anjo prometeu um filho, para ser chamado João 
A João foi dada a incumbência de preparar o caminho para o Libertador 
 Lu 1.15-17  Deus sabia tudo antes de nascer, mesmo conosco 
 Mal 3.1  profecia sobre o mensageiro…seria João 
  iria à frente do Libertador para preparar o caminho p/ Ele 
  o anjo chamou o Libertador de “o Senhor” = próprio Deus 
 Lu 1.24-25  Isabel sabia que era o Senhor que capacitara ter filho 
  era menosprezada não ter filhos 
Deus prometeu um filho a Maria 
 Lu 1.26-31  tempo de cumprir Suas promessas sobre o Libertador 
  porque Deus escolheu Maria ser a mãe do Libertador? queria 
  mesmo que era pecador, ela confiava no Senhor para enviar o Libertador 
  “Jesus” significa “salvador” ou “Libertador” 
O filho de Maria seria tanto homem quanto Filho de Deus 
 Lu 1.32  Será filho do Altíssimo, isto é Filho de Deus 
 Is 9.6-7  Como Filho de Deus, o Libertador teve muitos nomes 
  Jesus era nome humano…lembre-se de trindade 
  o Salvador tinha que ser humano assim como nós, mas sem pecado 
  para que cumprisse o plano dEle, 
   o libertador tinha que nascer como um ser humano 
 Lu 1.32b-33  Deus iria fazer o que prometeu ao rei Davi 
Jesus, o Libertador, não feria um pai humano 
 Lu 1.34  Maria não entendia 
 Lu 1.35  o anjo disse que Deus Espírito Santo realizaria esse milagre 
  por nascer sem pai humano, nasceu sem pecado 
  o pai de Jesus era Deus…perfeito, santo, sem pecado 
  Jesus nasceu perfeito, santo e sem pecado 
 Lu 1.36-7  era impossível para Sara, Isabel, e Maria ter filhos 
  mas Deus criou Adão de pó da terra e pode criar de novo 
 Lu 1.38  Maria aceitou 
Conclusão 
 Quem seria esse Salvador…Jesus 
  anunciado no jardim de Éden, descendente de Davi, o Libertador, 
  o Salvador, o Filho Santo de Deus, Deus em corpo humano sem pecado 
Perguntas 



1.  Que nome Sacarias deveria dar ao seu filho?  João. 
2.  Qual seria a responsabilidade de João?   
 Seria preparar os judeus para receberem a confiarem no Libertador. 
3.  De quem o filho de Maria seria descendente?  Do rei Davi. 
4.  Por que o Salvador teve de nascer da linhagem de Davi?   
 Porque Deus tinha prometido a Davi  
 que o Libertador seria um de seus descendentes. 
5.  Por que o Salvador teve que nascer de uma virgem?   
 Para que Ele não herdasse o pecado de Adão como nós herdamos. 
6.  Como deveria se chamas o folho de Maria?   
 Jesus. 
7.  O que significa o nome Jesus?   
 Jesus significa “Salvador” ou “libertador”. 
8.  Jesus deveria ser mais do que um simples homem?   
 Sim, Jesus deveria ser Deus Filho a quem Deus planejara enviar do Céu  
 para nascer como um bebê humano. 
9.  Como Jesus poderia ter vida sem u m pai humano?   
 Deus é todo-poderoso.  Ele poder fazer qualquer coisa que deseja. 
10.  Jesus seria o Salvador prometido?  
 Sim,  Jesus seria o Libertador que Deus prometeu  
 pela primeira vez no jardim do Éden. 
11.  Quem é o autor do Novo Testamento?  Deus. 



Lição 31 
Deus Começou a Cumprir Suas Promessas em Relação a João e Jesus 

Introdução 
 Deus sempre cumpre as Suas promessas até o último detalhe 
O nascimento de João 
 Lucas 1.57  Deus deu um filho p/ Zacarias/Isabel como prometeu 
 Outros promessas…Advertências a Adão e Eva, advertências ao povo (Noé) 
  descendente p/ Abraão, José pelos sonhos, Moisés sobre liberar povo,  
  dar a terra prometia, proteção durante páscoa, advertências a Israel 
Zacarias cria que as promessas de Deus  
 a respeito do Libertador logo se cumpririam 
 Lucas 1.67-79  Zacarias cria nas promessas sobre o Libertador 
  cada um de nós precisamos ser salvo de Satanás 
 Lucas 1.72-75  lembra Gên 12.3  Abraão terá descendente libertador 
  Deus cumpriu sua promessa a Abraão depois de milhares de anos 
João deveria preparar Israel para crer no Salvador 
 Lucas 1.76  Filho João será profeta que iria preparar caminho p/ libertador 
  O libertador será o próprio Senhor que liberta todos os que confiam nEle 
  Quem livrou Noé, Isaque no altar, Ló, Israel do Egito, água no deserto 
 Isaías 43.11 Satanás quer que pensarmos importantes e não precisa de Deus 
  mas o mais forte e inteligente homem não pode se livrar de Satanás 
 Lucas 1.77 Deus não pode perdoar a não ser o preço total será pago 
  castigo é … morte, como será pago?  O Salvador esclareceria tudo isso 
 Lucas 1.78-79  O Libertador surgiria como o nascer do sol 
  se perder-se na mata quando o sol se pusesse…ansioso par nascer o sol 
  desde o pecado de Adão e Eva, todo mundo nasce nas trevas 
  Quantos sóis são…apenas um, quantas Salvadores são…apenas um 
  Ele traria luz para todo mundo 
 Lucas 1.80 criou no deserto até ministrar…cria em Deus que era pecador 
Deus cumpriu Suas promessas sobre Jesus, o Libertador 
 Mat 1.1-2  Jesus seria um descendente de Abraão, Isaque, Jacó e Davi 
  Deus planejou tudo sobre o Libertador, vamos registrar com o quadro 
  os próprios profetas não sabiam tudo, mas registraram a mensagem 
 Isaías 9.7  Seria um descendente de Davi…marcar Mat. 1.1 
  será chamado Cristo = “o Ungido” = escolhido ou separado 
   da palavra em hebraica Messias, escolhido por três tarefas 
  seria Profeta, Sacerdote e Rei 
 Como Profeta - para contar a maneira da Salvação de Satanás 
 Como Sumo Sacerdote - será o último para levar sangue ao altar p/ perdão 
 Como Rei - o descendente de Davi 
Conclusão 
 Deus cumpre Suas promessas e somente Ele é Deus 
 Somente Ele pode liberar os homens dos seus pecados  



Perguntas 
1.  Que tarefe Deus planejou para João?   
 Ir adiante do Libertador, preparando o povo para recebê-lO e confiar nEle. 
2.  O que Zacarias disse que o Salvador vindouro faria?   
 Disse que o Salvador: 
 a.  Cumpriria todas a promessas de Deus a Abraão, Isaque, e Jacó, bem como  
  todas aquelas feitas através dos profetas. 
 b.  Ensinaria ao Seu povo o caminho para se salvar de Satanás, do pecado e do  
 castigo eterno. 
 c.  Surgiria como o nascer do sol.  Levaria luz a todos aqueles que estivessem  
  nas trevas.  Isso significa que o Salvador guiaria as pessoas pelo   
  caminho da libertação do medo e da morte. 
3.  Como Zacarias sabia a respeito do que o Salvador iria fazer?   
 Zacarias lia e cria no que Deus tinha dito através dos profetas. 
4.  É verdade que existem salvadores diferentes para cada povo de cada parte do mundo?   
 Não.. Deus enviou apenas um Salvador par o mundo inteiro. 
5.  O que a palavra o Cristo significa?  
  Significa “o Ungido”. 
6.  Jesus foi separado  por Deus para três tarefas especiais.  Quais?   
 Jesus foi enviado por Deus para ser o maior de todas os Seus profetas,  
 o último Sumo Sacerdote e o Rei eterno. 
7.  Que famoso rei judeu era um antepassado de Jesus?   
 Davi. 
8.  O que a palavra Messias significa?   
 Significa o mesmo que a palavra Cristo.   
 Messias é a palavra hebraica, e Cristo é a palavra grega. 



O QUE DEUS DISSE QUE ACONTECERIA AO LIBERTADOR 

Isaías 9.7 Seria descendente de Davi

Isaías 7.14 Nasceria de uma virgem

Mq. 5.2 Nasceria em Belém

Oséias 11.1 Fugiria para  o Egito

Isaías 11.2 Algumas de Suas caraterísticas

Isaías 53.4-5 Sofreria por outros

Salmo 41.9 Seria traído por um amigo

Zac. 11.12-13 Seria vendido por  
     30 moedas de prata

Salmo 27.12 Seria acusado por falsas 
     testemunhas

Isaías 50.6 Seria açoitado e cuspido

Isaías 53.7 Ficaria em silêncio quando    
     acusado

Isaías 53.3 Seria rejeitado pelos judeus

Salmo 69.4 Seria odiado sem motivo

Salmo 22.16 Suas mãos e pés seriam  
     traspassados

Salmo 22.18 Lançariam sorte sobre Suas  
     roupas

Isaías 53.12 Morreria com os transgressores

Salmo 22.6-8 Sofreria zombaria e insulto

Isaías 53.9 Seria sepultado com o rico

Salmo 16.10 Ressuscitaria

Salmo 68.18 Voltaria ao Céu



Lição 32 
Deus Cumpriu Suas Promessas Dando Jesus, o Libertador 

Introdução 
 VT falou sobre Libertador/Salvador = Jesus Cristo, Bíblia é a história dEle 
 Datamos a.D. = anno Domini (no ano do Senhor em latim) - centro da história  
O problema de José (Mat 1.18-19) 
 Maria era noiva de José e ficou grávida e não era de José 
 Poder falar publicamente de divorciar/matar, decidiu romper secretamente 
O anjo de Deus explicou a José 
 Maria ficou com um homem?  Não…filho era de quem?  Deus  
 José era um homem bom e Jesus precisava um pai bom 
 Mat 1.20-21 Deus enviou um anjo explicar a José o que estava acontecendo 
 Mat 1.22-23 / Is 7.14  Deus lembrou-Se e cumpriu sua promessa 
A reação de José 
 Mat 1.24-25  José acreditava 
Os magos procuram Jesus 
 Mat 2.1-2 / Miq 5.2  Nasceu em Belém 
 Deus eterno tinha vindo num corpo humano para habitar com os homens 
O temor do rei Herodes 
 Mat 2.3-4  como Faraó não queria que ninguém mandasse sobre ele 
 Mat 2.5-6  Os sacerdotes disse sobre Miquéias/Belém 
 Mat 2.7-11  Magos eram certos ao adorarem Jesus…sim porque merece 
Á advertência de Deus aos magos e a José 
 Mat 2.12-15  Deus poupou Jesus do perverso plano de Herodes 
 Oséias 11.1 para Egito…Deus sabia o que Herodes iria fazer 
José, Maria e Jesus retornaram a Nazaré 
 Mat 2.19-22 notícia pelo anjo,  Mat 2.23  habitou em Nazaré como predito 
O menino Jesus em Nazaré 
 Lucas 2.40  cresceu, mas sem pecado...visuais 
Jesus tornou-Se adulto 
 Lucas 2.52  apesar de ser Deus, era homem, tornou-Se um homem sábio 
 caráter dEle era como Deus…sem pecado, cumpria Sua palavra, fiel em fazer 
  complemente justo, conhecimento era perfeito, misericordioso,  
  amoroso, bom. 
 Is 11.2 disse que teria caráter perfeito 
Conclusão 
 Bebê na manjedoura era o Filho de Deus 
 Próprio Deus veio à terra como homem que seria o Libertador 
 Finalmente chegou o Salvador dos homens 



Perguntas 
1.  O que o nome Emanuel significa?   
 Significa “Deus conosco”.  Jesus era Deus vindo à terra para viver com os seres  
humanos. 
2.  Em que país Jesus nasceu?   
 Na terra de Israel. 
3.  Em que cidade de Israel os profetas disseram que Jesus nasceria?   
 Em Belém. 
4.  Os magos estavam certos adorando a Jesus?   
 Sim, porque Jesus era Deus Filho. 
5.  Para que país Deus disse a José que levasse Jesus a fim de escapar de Herodes?   
Para o Egito.   
6.  Para que cidade de Israel José levou Maria e Jesus depois que voltou do Egito?   
Para Nazaré. 
7.  Por que Jesus  veio ao mundo?   
 Para ser o Libertador dos pecadores – salvar as pessoas do controle de  Satanás, 
do pecado e da morte. 
8.  Apesar de Jesus se parecer com as outras crianças, que grande diferença havia entre elas e 
Ele?   
 Jesus era tanto humano quanto divino. 
9.  Jesus alguma vez fez algo errado?   
 Não, Jesus nasceu sem pecado.  Ele nunca pensou, nem disse e nem fez coisa  
alguma que desagradasse a Seu Pai. 
10.  Alguém mais não tinha pecado, assim com Jesus?   
 Não, todos herdaram o pecado de Adão e desobedeceram às leis de Deus. 



Lição 33 
Deus Enviou João a Ensinar e Batizar; João Batizou Jesus 

Introdução 
 Deus deu João uma mensagem que atrairia atenção - anunciar a vinda do Sal. 
João foi o mensageiro de Deus a Israel 
 Mat 3.1-2 ensinava às pessoas que tinham que se arrepender 
  mudar a idéia em preparação à vinda do Libertador 
  único Deus…pecadores incapazes…separados de Deus 
  lembra-se de quem é capaz de cumprir os mandamentos de Deus? 
 Tiago 2.10 somente um pecado separa 
 Isaías 40.3  /  Mat 3.3 
João era um homem pobre 
 Mat 3.4  alimentava e vestia com coisas achadas no deserto 
  alguns ensinam que com fé será rico…mas Deus não promete nada assim 
Muitas pessoas creram na mensagem de Deus através de João 
 Mat 3.5-6 batizava…concordava…pecador merecendo morte mas confiava em  
  Deus enviar o Libertador, ação mostrava arrependimento interior 
  batismo não paga por pecado…é apenas um sinal que mostra 
As palavras de João para os orgulhosos e para os que não se arrependem 
 Mat 3.7 maioria dos líderes de judeus eram orgulhosos 
  Os escribas - copiava a lei. “doutores da lei”, sabia mas não obedecia 
  Os fariseus - fazia tudo e tiveram muitos acréscimos a obedecer 
   em fazer “tudo” não pensava que era pecadores 
  Os saduceus - foram políticos que usava a Bíblia e não acreditava 
 Pensava que a maneira deles bastava e Deus tinha que aceitar 
  orgulho - egoísmo, egocentrismo, vaidade, jactância 
 Se acho algo difícil não bíblia e quer discordar = ser orgulhoso 
 Tiago 4.6 Deus resiste aos soberbos 
 Mat 3.8  se realmente acreditar, os lideres tinham que mostrar pelas ações 
 Mat 3.9  orgulhavam por ser descendente de Abraão - pais/igreja não salva 
O que João disse sobre o Libertador 
 João 1.24-27  João-homem e o Libertador-Deus, João não digno ser escravo dele 
João batizou Jesus (Lucas 3.23 diz que Jesus tinha 30 anos de idade) 
 Mat 3.13-16  Jesus não precisava arrepender, mas mostrava crença em João 
 O Espírito Santo veio para estar com Jesus - com o homem tinha de depender 
O que Deus disse sobre Jesus 
 Mat 3.17  Pai chamou Jesus de Seu Filho que totalmente satisfez Ele 
Jesus, o cordeiro de Deus 
 João 1.29  João disse que Jesus era o Cordeiro de Deus - estudamos mais tarde 
João soube que Jesus era o Libertador prometido 
 João 1.30-37  João não sabia antes, mas o sinal mostrou 
Conclusão 
 Nós precisamos sinal como João?  Não temos a Bíblia 
 Somos como os líderes que achavam suas obras OK? Precisamos um salvador.  



1.  O que João dizia às pessoas?   
 João dizia-lhes que se arrependessem e que fossem batizadas. 
2.  O que significa arrepender-se?   
 Arrependimento é uma mudança de pensamento sobre nós mesmos, sobre o  
pecado e sobre Deus.  Significa que concordamos com Deus que somos  pecadores, que 
desobedecemos às Suas leis e que somos incapazes de nos  tornar aceitáveis a Deus. 
3.  João estava preparando o povo para receber alguém.  Quem?  
  O Libertador prometido, o salvador dos homens. 
4.  Quem eram os escribas? 
 a.  Eram líderes judaicos que faziam cópias manuscritas do Velhos Testamento. 
 b.  Eram muitos orgulhos do seu conhecimento. 
 c.  Não percebiam que o importante não era apenas conhecer a Palavra de  
  Deus, mas acreditar nela e obedecê-la. 
5.  Quem era os fariseus? 
 a.  Eram líderes religiosos dos judeus. 
 b.  Tentavam obedecer muitas regras criadas por eles mesmos, pensando que  
  isso os tornaria aceitáveis a Deus. 
 c.  Os fariseus eram orgulhoso e achavam que Deus os aceitaria por causa de  
  suas boas obras. 
6.  Quem eram os saduceus? 
 a.  À semelhança dos fariseus, eram líderes religiosos dos judeus. 
 b.  Eles não aceitavam que todo o Velho Testamento fosse a Palavra de Deus. 
 c.  Os saduceus estavam mais interessados em conservar seu bom  relacionamento 
dom os líderes romanos e conseqüentemente, suas posições  como líderes judaicos , do 
que em agradar a Deus. 
7.  Por que os sacerdotes e outros líderes judaicos não acreditaram o ensino de João/  
 a.  Eles achavam que eram aceitos por Deus por cause das coisas que faziam. 
 b.  Achavam que Deus os aceitaria porque eram descendentes de Abraão. 
8.  Nós temos que ser batizados par sermos salvos do controle do pecado e do seu castigo?   
 Não.  O batismo não pode fazer nada para nos salvar do controle do pecado  
nem para nos tornar aceitáveis a Deus.  O batismo foi o meio instituído por Deus  para que 
as pessoas mostrassem que verdadeiramente concordavam com Ele. 
9.  Quem é que estava sempre ajudando Jesus em tudo que Ele fazia aqui na terra?   
Deus Espírito Santo guiava e ajudava Jesus em tudo o que Ele fazia. 
10.  O que Deus Pai disse quando Jesus foi batizado? 
 a.  Disse que estava completamente satisfeito com Jesus. 
 b.  Mandou que os discípulos ouvissem Jesus. 
 c.  Chamou Jesus de Seu Filho. 
11.  Alguém mais conseguiu agradar a Deus como Jesus?   
 Não.  Nenhum outro ser humano jamais agradou a Deus totalmente como Jesus. 



Lição 34 
Jesus, Quando Tentado, Resistiu e Repreendeu Satanás 

Introdução 
 Já enfrentou tentação?  Difícil resistir quando cansado?  Jesus enfrentou também 
Satanás tentou Jesus 
 Mat 4.1  Lúcifer-->Satanás-->diabo tentou Adão a se rebelar 
  agora ele estava tentando Jesus a Se rebelar contra Deus 
A primeira tentação 
 Mat 4.2  Deus, mas também homem e sentiu fome 
 Mat 4.3  Satanás pediu que fizesse algo que Deus não tinha pedido 
 Mat 4.4  Precisamos comida, mas precisamos a Palavra de Deus mais 
  precisamos saúde boa, mas é mais importante conhecer Deus 
A segunda tentação 
 Mat 4.5-6  citou porções de Sal 91.11-12 
  Satanás conhece a Palavra de Deus mas distorce para enganar outros 
  é  mentiroso e enganador…lembra do jardim—não come nenhuma fruta? 
  ainda usa essa tática…tenta fazer que as pessoas esperam milagres 
 Mat 4.7  queria provar que Deus é fiel…precisamos confiar não provar 
A terceira tentação 
 Mat 4.8-9  Satanás teve poder oferecer controle do mundo a Jesus 
  é deus este mundo 
 Mat 4.10  Satanás queria ser adorado…Jesus derrotou Satanás usando a Bíblia 
  Jesus obedecia, amava e obedecia a Deus 
Jesus é Deus 
 Visuais sobre a natureza de batalha   
 Idéia do homem é uma luta horizontal, mas de Deus é vertical 
Satanás deixou Jesus por um pouco de tempo 
 Mat 4.11  Satanás deixou por um tempo e os anjos cuidaram Ele 
Conclusão 
 Jesus foi o único que obedeceu a Deus completamente e resistiu a diabo 
 Foi totalmente homem e também totalmente Deus 
 Ele é o único que pode nos libertar do pecado, de Satanás e da morte. 
 



Perguntas 
1.  Por que Satanás tentou Jesus? 
 a.  Porque ele queria que Jesus pecasse a fim de que não pudesse salvar-nos. 
 b.  Porque ele queria que Jesus Se submetesse a seu controle. 
 c.  Porque ele queria tomar a posição de Deus 
2.  Por que Jesus não transformou as pedras em pães, apesar de estar com fome?   Porque 
Seu Pai não mandou.  Jesus faria apenas o que Seu Pai Lhe  ordenasse. 
3.  O que é mais importante do que o alimento?   
 Conhecer a que Deus diz na Bíblia e crer nela. 
4.  Satanás conhece e usa a Palavra de Deus?   
 Sim,  Satanás conhece as palavras de Deus, mas as distorce para adaptá-las a  
seus propósitos. 
5.  Por que Satanás podia oferecer a Jesus a posição de soberano sobre todas as pessoas da 
terra?   
 Porque quando Adão obedeceu a Satanás, este tornou-se soberano sobre Adão  e 
sobre todos da raça humana. 
6.  Como Jesus lutou contra Satanás?   
 Jesus usou as palavras de Deus escritas no Velho Testamento. 
7.  Quem é maior, Jesus ou Satanás?   
 Jesus.  Ele criou Lúcifer, que agora se chama Satanás, e um dia o lançará no  
fogo eterno. 



Lição 35 
Jesus Começou Seu Ministério 

Introdução 
 Se João Batista viesse até aqui e pregasse, acha que alguém ouviria? 
João Batista 
 Pregou fielmente a mensagem de Deus e algumas pessoas  arrependeram 
  mudaram seus pensamentos quanto a si mesmas quanto aos pecados 
  sabiam que precisavam dum Salvador p/ livrá-las do castigo de pecado 
  estavam esperando o início do ministério do Salvador 
 O rei Herodes tinha uma vida muita devassa, não gostava João e o matou 
A mensagem de Jesus 
 Mar 1.14-15  antes de morrer João terminou sua obra de preparar o caminho 
 Jesus começou seu ministério com cerca de trinta anos 
  ordenou-lhes que mudassem suas atitudes 
  concordassem que eram pecadores incapazes de se salvar 
  acreditassem nas boas novas que Ele tinha vindo contar-lhes 
 Heb 11.6   “sem fé é impossível agradar a Deus” 
  Abel, Noé, Abraão, Moisés, josué e Calebe creram nas palavras de Deus 
  ainda que fossem pecadores 
  Se você quer ser aceito por Deus, precisa crer nEle e confiar na Bíblia 
 Evangelho significa ”boas novas” 
  todos nasceram sob o controle de Satanás desde Adão desobedeceu  
  Jesus disse o único maneira escapar é concordar e crer em Deus 
Jesus chamou homens para assisti-lO em Sua obra 
 Mar 1.16-20  Jesus iria ensinar e enviá-los 
 Pescadores de homens significa que levaria homens a Deus pelas B. Novas 
Jesus ensinava com autoridade 
 Mar 1.21  Judeus reuniram nas sinagogas para estudar nas escrituras 
  foram a Jerusalém somente para as festas grandes 
 Mar 1.22  Escribas conheceram sobre Deus mas não conheciam Deus 
  Jesus é Deus e ensinava exatamente o que Deus lhes dizia 
Jesus expulsou espíritos maus 
 Mar 1.23-24  Os demônios seguiram Satanás e gostaram de possuir/controlar 
  Eles sabiam que Jesus é Deus, é santo, é perfeito e odeia pecado 
 Mar 1.25-26  mandou o demônio se calar, demônios mentiram 
  próprio Jesus contaria a verdade sobre Deus e mostraria seu poder 
 Mar 1.27-28  todos viram a poder  e autoridade de Jesus 
Jesus curou muitos enfermos e expulsou demônios 
 Mar 1.34-39  Sentiu compaixão e é Deus todo-poderoso 
 Ele sabe que nossos problemas são do pecado  e se preocupa conosco 
Jesus curou um leproso 
 Mar 1.40  Lepra incluiu muitas doenças incluindo hanseníases, sem cura 
  na época somente Jesus podia curar 
  Lepra como pecado - somente Deus pode nos livrar 
 Mar 1.41-42  Não era permitido tocar um leproso, mas Jesus tocou/amou 



  a lepra desapareceu 
Conclusão 
 Nós todos podemos nos identificar com aquele leproso 
  por causa dos nossos pecados somos “imundos” 
  nada que podemos fazer para remover a culpa e o castigo pelo pecado 
  ninguém pode nos ajudar 
 Se soubesse como realmente somos e todos pensamentos, não associa comigo 
 Mas Deus nos conhece interiormente e ainda ama 
 Ele se importa e deseja nos alcançar, e somente Ele pode nos salvar 
Perguntas 
1.  Por que os fariseus e os outros líderes religiosos não aceitaram o ensino de João?   
Porque eles eram orgulhosos e achavam que eram bons o suficiente para Deus  aceitá-los. 
2.  O que Jesus disse que as pessoas deveriam fazer?   
 Jesus disse que elas tinham que mudar de atitude, concordando com Deus que  
eram pecadores sem esperança, e crer nas Boas Novas que Jesus tinha vingo  trazer-lhes. 
3.  Qual é o único meio de alguém poder agradar a Deus?   
 Crendo em Sua Palavra. 
4.  Qual era a profissão de alguns dos homens a quem Jesus chamou para segui-lO?   
Alguns deles eram pescadores. 
5.  Qual era a diferença entre o ensino de Jesus e dos escribas?   
 Jesus ensinava como alguém que tinha certeza do que Deus queria dizer em  Sua 
Palavra.  Mas os escribas apenas davam suas opiniões quanto ao que eles  achavam 
que Deus queria dizer e quanto ao que outros afirmavam que Deus  queria dizer. 
6.  Originalmente, quem foram os demônios?  
  Foram anjos de Deus até que seguiram Satanás em rebelião contra Deus. 
7.  Por que os demônios tinham medo de Jesus?   
 Eles sabiam que Ele era seu Criador e Juiz e que, um dia, os lançaria no fogo  
eterno para serem punidos. 
8.  Como a lepra nos faz lembrar do pecado?    
 Assim como ninguém podia curar a lepra, também ninguém, exceto Deus,. Pode  
libertar-nos do poder do pecado. 



Lição 36 
Você Tem que Nascer de Novo 

Introdução 
 Ao romper o novo ano já fez votos e começos e depois fracassou em cumpri-los 
 Deus não espera para você mudar a vida…diz que não pode sozinho 
Nicodemos foi até Jesus  (João 3.1-2) 
 Nicodemos acreditava que Jesus tinha sido enviado por Deus 
 Foi à noite por não ser visto os outros líderes judaicos 
O novo nascimento  (João 3.3) 
 Judeus eram orgulhosos por ser descendentes de Abraão 
 Pensava que pertencia a família de Deus por serem filhos de Abraão 
 Não perceberam que cada pessoa nascia sob o domínio de Satanás…filho dele 
 Relembre que depois de Adão desobedecer, todos são incapazes de amá-lO 
  e obedecer-lO. 
 Jesus disse o único maneira de ser capaz é nascendo de novo 
  quer dizer que precisava um mente e coração novo…também nós 
 Como nascemos de novo?  Podemos mudar a nós mesmos?   Não 
 Fiz nada pode nascer sob controle de Satanás e não pode me tirar 
  somente Deus pode pode fazer isso…todo-podersos 
 João 3.4  Pensava que nascido de Abraão era suficiente 
 João 3.5  água não é batismo…batismo não salva 
 ! Pedro 1.23  nascido de semente incorruptível…transformados pelo Espírito 
  para que possa conhecer, entender, amar, entrar o reino de Deus 
 João 3.6-7  Somente duas categorias de pessoas...nascido 1 ou 2 vezes 
  1 só vez---sob controle de Satanás, 2 vezes---sob domínio de Deus 
Jesus tinha que ser levantado João 3.14-15 
 Nicodemos ainda não conseguia entender como pode nascer de novo 
  reconta a história das serpentes no deserto 
  somente Deus podia salvar por olhar na serpente na haste e crer 
 Jesus será levantado, assim como a serpente  
  para que os que confiassem nEle nascesse na família de Deus 
 João 3.16  Explicar 
  Deus quer que todo mundo saia do domínio de Satanás 
  Jesus é o único filho de Deus 
  Somente por crer nEle que podemos ser salvos 
O caminho da vida e da morte 
 Aqueles que crer receberão vida eterna e Deus nunca mente 
 João 3.17  Podemos confiar nessa promessa de Deus 
 João 3.18  Não precisa esperar para saber se vai ser aceito ou rejeitado por Deus 
  se não aceitar, já recusou e já está condenado 
 João 5.24  Aqueles que creram não são condenados 
 João 3.19-20  O motivo não concordarem com a palavra de Deus é pecado 
  não querem admitir que estão errados, e não querem mudar 
 João 8.12  Jesus veio para trazer luz para nós 
Conclusão 



 Cada um precisa considerar sua categoria 
Perguntas 
1.  Por que Nicodemos cria que Jesus tinha sido enviado por Deus? 
 Por causa dos milagres que Jesus fazia 
2.  Em que o fariseus e os outros estavam confiando para levá-los ai céu? 
 a.  Em sua própria bondade 
 b.  No fato de serem descendentes de Abraão 
3.  O que Jesus quis dizer quando falou que nós temos que nascer da água? 
 Jesus quis dizer que devemos nascer de novo através de ouvir,  
 entender e crer na Palavra de Deus. 
4.  Quem usa a Palavra de Deus para nos fazer nascer na família de Deus? 
 O Espírito Santo 
5.  De que maneira a serpente de bronze que Moisés pendurou numa haste nos faz  
lembrar de Jesus o Salvador? 
 a.  Assim como a serpente foi levantada na haste,  
  também Jesus tinha que ser levantado. 
 b.  Qualquer um que olhasse para a serpente seria curado da picada.    
  Semelhante, qualquer um que confiar em Jesus, o Libertador, será salvo  
  do poder de Satanás, do pecado e da morte 
6.  Por que Deus enviou Jesus ao mundo?   
 Para salvar o mundo do castigo eterno pelo pecado. 
7.  Por que as pessoas não querem dar ouvidos à Palavra de Deus? 
 Porque elas amam seus atos pecaminosos.  Só querem agradar a si mesmas. 



Lição 37 
Jesus Provou Sua Divindade; Escolheu Doze Discípulos  

Introdução 
 Será que novê e eu estaríamos entre os que cercavam Jesus? 
 Seguia por curiosidade, doenças, ser livres dos romanos,  
  ouvir a Palavra de Deus, pegá-lO numa falta e culpá-lO 
Jesus ensinou a Palavra de Deus Marcos 2.1-2 
 Mapa 3 - Cafarnaum  -  
 Jesus ensinava a mesma mensagem que estamos estudando 
Um homem enfermo foi levado a Jesus  Marcos 2.3 
 nem o doente nem os médicos pode curá-lo  mesmo nós com pecados 
 Marcos 2.4  levaram o doente até Jesus 
Jesus perdoou os pecados do homem enfermo  Marcos 2.5 
 Jesus viu que eles criam verdadeiramente nEe e perdoou os pecados do homem 
 Marcos 2.6-7  Certo que somente Deus pode perdoar pecados 
  mas achavam que Jesus era apenas um homem comum  
Jesus curou um enfermo  Marcos 2.8    
 Apesar que não tinham falado nada, Jesus sabia os pensamentos dele 
 Marcos 2.9-12  Jesus curou e demonstrou seu poder 
Jesus chamou Levi  Marcos 2. 13-14 
 Jesus chamou Levi (Mateus) para ser aprendiz 
 Estava coletor de impostos para os romanos…foi odiado dos outros 
 Mateus  mudou de idéia sobre a si mesmo e arrependeu…escreveu “Mateus” 
Jesus veio para chamar pecadores  (Marcos 2.15-16 
 Escribas e fariseus eram orgulhosos—pensavam (si) melhor do que os outros 
 jamais tomaria uma refeição com cobradores de impostos (pecadores) 
 Marcos 2.17  Jesus não veio para ajudar os que não queria 
  o médico vai para ajudar os doentes 
O plano perverso dos fariseus  Marcos 3.1-2 
 Rejeitaram a mensagem de Jesus e esperava um oportunidade prendê-lO 
 Mas Jesus obedeceu toda a lei…confusão sobre o Sábado 
 Jesus não seguia as outras leis que o líderes judaicos haviam acrescentado 
 Odiavam por diz-se filho de Deus, chamá-los pecadores, multidões seguia 
 Exteriormente agiam como religiosos, interior eram egocêntricos e maus 
  = hipócrita…Jesus  conhecia os corações das pessoas 
Jesus curou a mão de um homem  Marcos 3.3-4 
 Jesus estava irado contra os líderes porque havia mentes/ corações contra Deus 
  ninguém pode vencer se lutar contra Deus 
 Marcos 3.5  Jesus curou o homem 
  somente Deus pode curar somente falando (como a criação do mundo) 
Os fariseus e os herodianos tramaram a morte de Jesus 
 Marcos 3.6  seguiram o rei Herodes e não queriam outro rei 

Jesus ensinava as multidões e curava os enfermos   



 Marcos 3.7-8  muitas pessoas chagaram a Jesus 
 Marcos 3.9-10  ensinava de um barco para que as pessoas não o comprimissem 
  não havia outro como Jesus, somente para tocar em Jesus--curava  
Os espíritos maus conheciam Jesus  Marcos 3.11 
 Os líderes não creram, mas os espíritos maus sabiam que Ele era 
  eles eram sob Ele antes de terem seguido Satanás 
 Marcos 3.12 Mandou os espíritos se calassem 
  queria que as pessoas o reconhecem através o ensino 
 Deus não precisa operar milagres para que creiamos nEle…mas pela Palavra 
Jesus escolheu os doze discípulos  Marcos 3.13-19 
 Escolheu 12  não eram ricos, nem instruídos, mas creram e seguiram a Jesus  
Conclusão 
 Jesus conhecia os corações e corava os corpos 
 tinha autoridade sobre os demônios…era verdadeiramente Deus 
 Os líderes religiosos O rejeitaram 
 Ele queria que o mundo inteiro saber que Ele tinha vindo para salvar todo mundo 
Perguntas 
1.  Por que Jesus tinha autoridade para perdoar os pecados do homem paralítico?   
 Porque Jesus Cristo é Deus 
2.  Por que Jesus podia curar? Porque Jesus é Deus 
3.  Qual era o outro nome de Levi? Mateus 
4.  Qual era o trabalho de Mateus quando Jesus o chamou? 
 Ele cobrava impostos dos judeus para os romanos 
5.  A quem Jesus veio chamar e salvar? 
 Aqueles que concordarem com Deus que são pecadores e  
 que admitirem que só podem ser salvos pela misericórdia de Deus. 
6.  Aqueles que confiam em sua própria bondade irão para o Céu? 
 Não.  Deus jamais aceitará alguém por causa de suas boas obras. 
7.  Por que os escribas e fariseus observavam Jesus?  Porque eles o odiavam e  queriam 
encontrar alguns motivos pelos quais pudessem acusá-lO e matá-lO. 
8.  Por que eles ) odiavam tanto? 
 a.  Porque Jesus Se dizia Filho de Deus e o Libertador prometido 
 b.  Porque Jesus lhes disse quão maus eles eram e  
  revelou sua hipocrisia perante o povo 
 c.  Porque eles tinham inveja por causa das multidões que seguiam a Jesus 
9.  Por que Jesus dizia aos demônios que se calassem e não dissessem às pessoas quem Ele 
era? Porque Jesus não queria que Satanás e seus demônios dessem   evidências 
da verdade a respeito dEle 
10.  Apesar de Jesus ter muitos discípulos, quantos Ele escolheu para serem Seus  
companheiros permanentes?   Doze homens 
11.  Esses doze homens tinham boa instrução ou eram ricos?  Não 

12.  Às vezes, as pessoas podem enganar umas as outras, mas ninguém pode enganar  a 
Deus.  Por que?  Porque Deus sabe de todas as coisas, até mesmo o que está  se 

passando em nossas mentes e corações. 



Lição 38 
Jesus Acalma a Tempestade e Libertou o Endemoninhado de Gedara 

Introdução 
 Quando foi que se achou numa situação com a qual não podia lidar? 
 A quem recorre quando não sabe lidar 
A tempestade 
 Marcos 4.35-37  despediu as multidões,  tempestade que medrava pescadores 
Os discípulos acordaram Jesus 
 Marcos 4.38  Jesus, cansado dormia (homem) 
 Perguntava se Jesus importava…deveria ter sabido que ele importava com eles 
Jesus acalma a tempestade 
 Marcos 4.39  parava quando Jesus ordenou…é mestre/criador 
 “Relembre o mar Vermelho…Col 1.16 nele foram criadas todas as cousas” 
 Marcos 4.41  1a vez que tinham visto Jesus fazer algo assim com a natureza 
O endemoninhado 
 Marcos 5.1-4  situação do homem sob controle de Satanás…queria destruí-lo 
 Marcos 5.5  se cortava, ? tentando se matar?   
  Não há outra saída é uma mentira de Satanás 
  ele que induzir as pessoas a eterna separação de Deus 
  faria tudo o que puder para privá-las de crer na verdade de Deus 
 João 3.16  Relembre o que Jesus explicou a Nicodemos 
Os demônios conheciam a Jesus 
 Marcos 5.6-7  temiam que Jesus castigaria logo e pedir meisercórdia 
Jesus ordenou que os demônios saíssem 
 Marcos 5.8-9  Satanás é o mestre de todos os demônios (há muitos) 
 Marcos 5.10  Jesus é a autoridade supremo 
Os demônios entraram nos porcos 
 Marcos 5.11-14  Os porcos afogaram, mas não os demônios (espíritos) 
  serão castigados no tempo certo 
Um homem liberto 
 Marcos 5.15  Foi liberto de Satanás e agora estava sob a autoridade de Deus 
Um povo tolo 
 Marcos 5.16-17  Estavam mais preocupadas com os porcos do que o ensino  
 muitos perdem conhecer a Deus porque - mais interessadas - coisas -mundo 
Um homem com uma mensagem 
 Marcos 5.18-20  ele tinha uma maravilhosa história para contar aos outros 
 Nós também uma historia contar sobre ser livre o domínio de Satanás 
Conclusão 
 João 8.36  Nada é difícil para Deus, pode libertar qualquer um 

Perguntas 



1.  Por que Jesus ficava cansado e faminto?  E por que experimentou tudo que 
experimentamos (exceto o pecado)?   
 Porque, apesar de Jesus ser Deus Filho, também era homem com um corpo  
como o nosso. 
2.  Quem estava cuidando dos discípulos durante a tempestade?   
 Deus. 
3.  Por que Jesus podia ordenar que o mar e o vento se aquietassem?  
 Porque Jesus é Deus, o Criador do mar e do vento. 
4.  O endemoninhado, poderia libertar a si mesmo do poder de Satanás?  Qualquer outra 
pessoa poderia libertá-lo?   
 Não!  Ele era incapaz e as pessoas também . 
5.  Você pode salvar a si mesmo ou qualquer outra pessoa pode salvá-lo do poder de Satanás?   
 Não.  Somos incapazes. 
6.  Olhando para essa história, por que podemos afirmar que os demônios odeiam as pessoas?   
 Porque os demônios atormentavam aquele homem e faziam-no gastar sua vida  
gritando, cortando-se com pedras e vivendo em cavernas onde pessoas eram  sepultadas. 
7.  Quem controla todos os espíritos que vivem aqui na terra?   
 Satanás. 
8.  Quem é maior do que Satanás e seus demônios?   
 Deus. 
9.  Os demônios se afogaram no mar?   
 Não, os demônios são espíritos. 
10.  Quem mudou completamente a vida daquele homem?   
 Jesus, o Libertador. 
11.  Quem é o único que pode libertar todas as pessoas do poder de Satanás, do pecado e da 
morte?   
 Jesus, que é Deus. 



Lição 39 
Jesus Alimentou 5 Mil Pessoas 

Introdução 
 Quanto tempo dura uma bisnaga de pão? Estraga ou é comida logo. 
Multidões seguiam Jesus 
 João 6.1-2  Porque seguiram a Jesus…não para interesse espiritual 
 Mas para benefícios espirituais…é útil seguir os ensinamentos bíblicos 
  para receber bens terrenos ou riquezas? 
 Jesus veio para libertar de Satanás, não melhorar nossas condições 
 João 6.3-4  Páscoa comemorava da última noite no Egito 
  agora havia 1400 anos…porque ainda comemoravam 
  nem todos creram…costume…obedeceram exteriormente…creram 
  finalmente chegou o Libertador que esperava os que creram 
Cinco pães e dois peixinhos 
 João 6.5-7  experimentou com Filipe…já viu milagres…quais? 
 João 6.8-9  André achou os peixes e pães 
Jesus alimentou 5 mil pessoas 
 João 6.10-13  quando partiu começou a multiplicar os pãos/peixes 
  pode alimentar a família com uma sanduíche só…somente Deus 
O plano do povo 
 João 6.14  Queriam que Jesus fosse Rei e curador, mas não viam a necessidade 
  de tinham de ser salvos por Ele do poder de Satanás 
 João 6.15  Sabendo isso Jesus se retirou 
Jesus andou sobre as águas 
 João 6.16-21  Jesus pode fazer qualquer coisa 
As pessoas procuravam Jesus 
 João 6.22-26  Jesus sabia a razão que o procurava 
Jesus, o Pão da vida 
 João 6.27  Dizia que precisava se importar (trabalhar) com alimento espiritual 
 João 6.28-29  As pessoas picadas por cobras precisava fazer o que?  Crer. 
  Para viajar de avião precisa fazer o que para chagar no destino?  Confiar. 
  Esse é o tipo de confiança que Deus quer que tenhamos p/ ser salvos 
  Não podemos fazer nada…só deixemos de confiar apenas em Jesus 
 João 6.30-31  O povo somente olhava os milagres, não as verdades ensinadas 
  atributava o maná a Moisés, não a Deus 
 João 6.32-33  Foi Deus, não Moisés.  Agora veio verdadeiro Pão…Jesus 
 João 6.34  Ainda pensava em pão para comer, não os ensinamentos de Jesus 
  Como Nicodemos, somente pensava em coisas terrenas e naturais. 
 João 6.35  Deus deu maná e água para salvá-los da morte física de deserto 
  Enviou Jesus para salvar os pecadores da morte eterna 
  Se não comer alimento morrerá 
  Se não confiar em Jesus permanecerá separado de Deus (morte eterna) 
 Quando Adão e Eva pecaram, foram imediatamente separados de Deus 
  Todos nos nascemos separados de Deus também 
 Uma refeição boa satisfeito algumas horas, o dia seguinte o povo queria mais  



 Jesus disse que aqueles que confiam totalmente nele  
  será satisfeitas completamente…como? 
  Somente Ele pode nos trazer de volta a comunhão com Deus 
Conclusão 
 Todos sabemos a necessidade de trabalhar para ganhar nosso pão diário 
  mas sempre precisas mais 
 Você tem fome do alimento que o Senhor que dar—o alimento que é eterno? 
  Não pode ganhar trabalhando 
  Somente pode recebê-lo confiando em Deus para dar o que é necessário 
 Somente Deus pode supri-lo, e foi o que Ele fez na pessoa de Jesus Cristo 
Perguntas 
1.  Por que tantas pessoas seguiram a Jesus?   
 Porque Jesus lhes dera comida. 
2.  Do que o judeus se lembravam quando celebravam a Páscoa?   

Lembravam-se do tempo em que seus antepassados estavam no Egito e o anjo da 
morte poupou seus primogênitos porque Deus viu o sangue que haviam colocado nas 
vergas de suas casas. 

3.  Quantos pães e quantos peixes Jesus tinha quando alimentou 5 mil pessoas?   
 Cinco pães e dois peixes. 
4.  Por que Jesus conseguiu fazer tão grande milagre?   
 Porque Jesus é Deus. 
5.  Por que Jesus não deixou que as pessoas O fizessem seu rei?   

Porque Ele conhecia seus corações.  Elas queriam Jesus não porque Ele era capaz de 
libertá-las de Satanás, do pecado e da morte.  Só queriam que Ele fosse seu rei a fim 
de que lhes desse bens naturais e os libertasse dos romanos que dominavam seu país. 

6.  Que semelhanças há entre Jesus e o maná dado por Deus aos israelitas no deserto? 
 a.  O maná foi dado do Céu por Deus.  Jesus foi enviado do Céu para ser o  
  Libertadora. 
 b.  Os israelitas teriam morrido se Deus não lhes tivesse dado o maná.  Se Deus  
 não tivesse enviado Jesus para ser nosso Libertador, todos nós iríamos   
 para o castigo eterno. 
 c.  Todos os que comeram do maná foram salvos da morte física.  Todo aquele  
  que confia apenas em Jesus é salvo da morte eterna, que é a separação  
  de Deus no foto eterno. 



Lição 40 
O Caminho dos Escribas e Fariseus Não é o Caminho de Deus 

Introdução 
 Pinta a casa/carro antes de vender para esconder…Deus sabe o interior 
As normas dos fariseus 
 Marcos 7.1-5  colocaram versículos nas testa/braço para ser vistos 
  Deus pediu que botassem Suas leis nas mãos e entre os olhos (coração) 
 Discípulos de Jesus não fazia estas coisas e os fariseu não aprovaram 
  acrescentava muitas regras á palavra de Deus 
  tinha que seguir para ser aprovado de Deus…eram muitos orgulhosos 
 Fariseus cobrava coisas que não fazia…hipócritas…exterior>>interior 
  hoje há pessoas religiosos, mas coração sob controle de Satanás 
Jesus condenou os fariseus 
 Marcos 7.6  Isaías disse que povo falava cisas boas com coração duro 
 Marcos 7.7-9  Deus rejeita adoração que não é de coração 
  Eles não confiaram nem concordaram com Deus 
  Pensavam que seguia e adorava a Deus, mas não estavam 
Não o que comemos, mas o que somos 
 Marcos 7.14-19  o coração e não comida que nos torna inaceitável a Deus 
 Marcos 7.20-23  mesmo que não faço, meu coração já está contaminado 
  Tiago 2.10  se quebra apenas um mandamento…culpado de todos 
O orgulhoso fariseu 
 Lucas 18.9-12  Fariseu pensava suficientemente bom ser aceitável a Deus 
  como Caim, se aproximava a Deus come ele queria 
  visual com lista das  coisas pessoas penam hoje em dia 
O publicano arrependido 
 Lucas 18.13  Se lembra de ninguém gostava de coletores (Mateus) 
 Ele concordava com Deus que era pecador e confiava em Deus 
  Como Abel, concordava com Deus e confiou apenas nEle 
O veredicto de Jesus 
 Lucas 18.14  Deus rejeitou o fariseu e aceitava o publicano 
Conclusão 
 Mesmo que um homem não seja muito estimado ou chamado bom 
 Deus aceitará se ele se aproximar pela fé, confiando em Jesus com Salvador 
 Esse é o único meio de Deus aceitar alguém 
 Ele rejeitará qualquer um que se aproxime dEle de outra forma 



Perguntas 
1.  Por que os fariseus se iravam com os discípulos de Jesus? 
 Porque eles não seguiam todas as regras que os fariseus diziam ser  
necessárias para agradar a Deus. 
2.  O que o profeta Isaías disse sobre pessoas como os fariseus?   

Isaías escreveu que elas dizem coisas boas sobre Deus com seus lábios, mas, em seus 
corações, não crêem realmente na Palavra de Deus, não amam a Deus nem querem 
obedecer a Ele. 

3.  É correto alguém acrescentar suas próprias idéias e regras à Deus?   
Não, nós jamais devemos acrescentar ou retirar coisa alguma do que Deus disse na 
Bíblia. 

4.  O que comemos ou vestimos nos torna aceitáveis ou inaceitáveis a Deus?   
Não!  Não é o que entra em nosso estômago, nem tampouco as roupas que vestimos 
que nos tornam aceitáveis ou inaceitáveis a Deus. 

5.  O homem julga pelo que nos vê fazer exteriormente, mas para onde Deus olha?  
 Deus olha Dentro do nosso coração. 
6.  Quais são as coisas pecaminosas que Deus vê no coração de cada pessoa?   Resposta 
em Marcos 7.21-22. 
7.  Por que Deus aceitou o coletor de impostos e rejeitou o fariseu?   

Porque o coletor de impostos concordou com Deus que era pecador e que precisava 
da misericórdia de Deus.  O fariseu era orgulhoso e achava que a sua bondade o 
tranaria aceitável a Deus. 



Lição 41 
Jesus é o Cristo, o Filho de Deus; Jesus Transfigurado 

Introdução 
 Todo mundo gosta de histórias de fantasia,  
 mas sobre eternidade, precisamos saber a verdade 
Quem as pessoas diziam ser Jesus 
 Marcos 8.27-28  ? João Batista ressuscitado, ? Elias após ser arrebatado 
 Jesus ensinou quem era claramente…o Libertador 
 Que importa você pensa sobre Jesus?  Homem bom, mentiroso, abençoado 
 Jesus disse que era Deus e se for Deus, temos de crer tudo… 
Quem Pedro cria ser Jesus 
 Marcos 8.29  foi aquele prometido no jardim , descendente de Abraão e Davi 
 Jesus era o Cristo…Profeta, Sumo Sacerdote, Rei 
 Marcos 8.30 não queria que pessoas seguissem por palavra de Discípulos 
  mas por acreditar a sua palavra 
Jesus predisse Sua morte e ressurreição 
 Marcos 8.31  Sabia sobre a morte e ressurreição…sabia porque é Deus  
 A Palavra de deus sempre é cumprida 
Jesus foi transfigurado 
 Marcos 9.2-3  Era homem e Deus, parecia somente homem, 
  que fazia mostrava que era Deus 
 Único tempo na terra que sua divindade mostrou-se através o seu corpo 
  se lembra do tabernáculo…peles de animais quais quer…dentro era Deus 
  Corpo normal, mas dentro era o Deus poderoso 
Moisés e Elias falaram com Jesus 
 Marcos 9.4  Elias vivia 850 anos antes de Jesus vir à terra 
  Moisés morreu e foi enterrado por deus 1400 anos antes 
  Os dois confiaram em Deus e foi para o Céu, sem ser separados de Deus 
  Deus os aceitou por concordarem com Ele 
  Céu é real e aqueles que confiam nEle, morarão com ele ali 
 Lucas 9.30-31  sabiam que Deus cumpriria suas promessas 
O que Deus Pai disse sobre Jesus 
 Marcos 9.5-8  Disse que era seu filho e devemos escutar a Ele 
 Jamais era outro igual 
Conclusão 
 Deus não fala mais pela voz do Céu por que temos sua Palavra escrita 
 2 Pedro 1.16-21  A Bíblia é verdade 
  Jesus falou essa verdade 
  Suas palavras foram dadas para nos conduzirem a deus e a vida eterna 



Perguntas 
1.  Faz diferença quem nós cremos ser Jesus?   

Sim.  Se nós não cremos que Jesus é o Libertador enviado por Deus ao mundo, então 
seremos separados de Deus e iremos para o castigo eterno. 

2.  Quem Pedro cria ser Jesus?   
Pedro cria que Jesus era o Cristo, o Libertador enviado por Deus ao mundo. 

3.  O que Jesus disse aos discípulos que iria acontecer com Ele?   
Jesus disse que Ele iria ser rejeitado e morto pelos judaicos, mas que ressuscitaria 
dos mortos depois de três dias. 

4.  Quando as pessoas olhavam para Jesus, Ele parecia um homem comum?   
Sim, na aparência Ele era como os outros homens. 

5.  Apesar de Jesus parecer um homem comum, o que era diferente nEle? 
 Além de ser homem, Jesus também era Deus. 
6.  O que aconteceu com Jesus no monte?   
 A “parte divina” de Jesus começou a brilhar através de Seu corpo humano. 
7.  Quem foi Elias?   

Elias foi um dos profetas de Deus, que, à semelhança de Enoque foi levado para o 
Céu sem experimentar a morte. 

8.  Sobre o que Jesus, Moisés e Elias estavam conversando no monte?   
 Sobre a morte de Jesus, que logo aconteceria em Jerusalém. 
9.  O que Deus Pai disse a Pedro e aos outros?   

Deus lhes disse que Jesus era Seu Filho, como o qual Ele estava completamente 
satisfeito e que eles deveriam ouvi-lo e crer nEle. 

10.  Como podemos conhecer as palavras de Jesus a fim de que nós também possamos crer?   
Todas as palavras de Jesus que Deus quer que conheçamos e confiemos estão escritas 
na palavra de Deus, a Bíblia. 



Lição 42 
Jesus é a Única Porta para a Vida Eterna 

Introdução 
 Segurança e proteção significa algo para você? 
 Nos dias de Jesus na terra muitas pessoas eram pastores 
 Apesar de não sabemos pastorear ovelhas, a mensagem se aplica para nós 
A porta das ovelhas 
 Pano de fundo- terra seca e sairam de encontrar pastos para os ovelhos 
 Construiram apriscos ou usavam cavernos à noite para segurança 
 Uma só porta onde o pastor deitava 
 João 10.7  Jesus como porta é o único caminho para o lugar seguro 
  fora é Satanás e os demônios como ladrões 
 João 8.44 Satanás engana as pessoas pensar que é mais seguro/livre fora 
 Prov 14.12  tenta colocar idéias nas mentes das pessoas mas ao fim é a morte 
 Jesus como pastor bom nos ama e quer o melhor para nós 
Falsos salvadores 
 João 10.8  Satanás usa pessoas que dizem-se de Deus, mas não são 
 João 8.32,36  Somente Jesus é o Libertador 
 Jeremias 29.13  acha Deus quando buscar com todo o coração 
Jesus, a única porta 
 João 10.9  Havia apenas uma porta no aprisco…Jesus também = único caminho 
 Idéia que há muitos caminhos para Deus é mentira de Satanás 
 Noé construiu somente um barco com uma porta…ele entrou e foi salvo 
 Passa pela porta por concordar com Deus e Sua Palavra  
  e confiar apenas em Jesus, que é o Salvador 
 João 10.10  Jesus veio para conceder vida eterna 
  Satanás quer que pensarmos que a maneira dele é mais divertido 
  João 6.35 A verdade é que Jesus é o caminho que satisfaz plenamente 
Jesus, o bom Pastor 
 João 10.11  Jesus tinha dito que morreria para as suas ovelhas 
  o bom pastor dá sua vida se for necessário para salvar as ovelhas 
 Isaías 53.4-5  Quadro Profético 
Jesus, o caminho, a verdade e a vida 
 João 14.6  Jesus é o único caminho para a vida eterna 
  O único que veio para nos dizer tudo o que deus quer dizer a nós 
  sempre conta a verdade e não pode mentir 
 Jesus é o único salvador de todo aquele que crê 
Conclusão 
 Um só Deus e Um só Salvador 
 Para o mundo inteiro…para você…para mim 
 Não há outro meio de ser salvo 

Perguntas 



1.  Cmo os pastores do tempo de Jesus faziam de si mesmos portas pra as ovelhas?   
À noite, os pastores se deitavam na entrada dos abrigos onde colocavam suas ovelhas 
a fim de protegê-las. 

2.  Por que Jesus chamou a Si mesmo de porta das ovelhas?   
Porque Ele é a porta através da qual temos que entrar para a vida eterna. 

3.  Como é que a única porta de arca de Noé  nos faz lembrar de Jesus? 
a.  Assim como só havia uma única porta que dava acesso ao interior da arca,  
também Jesus é o único caminho para a vida eterna. 
b.  Assim como apenas aqueles que entraram na arca pela porta eram salvos  do 
julgamento de Deus, também aqueles que colocam sua fé em Jesus  serão salvos do 
fogo eterno. 

4.  Os ladrões que matavam as ovelhas nos fazem lembrar  de quem?   
De Satanás, dos demônios e das pessoas que dizem que há outros caminhos para 
sermos aceitos por Deus além de Jesus, o Libertador. 

5.  O que Jesus disse que ia fazer por Suas ovelhas?   
 Ele disse que iria dar Sua vida por elas. 
6.  O que Jesus prometeu dar a Suas ovelhas?   
 Vida eterna. 
7.  Quem são as ovelhas de Jesus?   

Todos aqueles que já concordaram com Deus que são pecadores incapazes de 
salvarem-se e que já colocaram sua confiança apenas em Jesus como seu Salvador. 

8.  Há outro caminho para as pessoas de outros países, o qual conduza a Deus?   
Não, Jesus é o único Salvador para pessoas de todos os lugares. 



Lição 43 
Jesus Ressuscitou Lázaro Dentre os Mortos 

Introdução 
 Vamos estudar um assunto que muitos tentam evitar falar…a morte 
 Que Jesus falou sobre a morte deve mudar nosso pensamento para sempre 
Jesus esperou até que Lázaro morresse 
 João 11.1-6  Jesus era distante e ainda sabia tudo…porque Ele sabe tudo 
  podia ter curada à distância ou ter ido imediatamente curá-lo 
  mas demorou 2 dias para Ele mostrar Seu grande poder como Deus 
  parece que não amava seus amigos, mas esperava com um propósito 
  Ele ama todos nós e deseja que cada um confie nEle 
Jesus foi ressuscitar Lázaro dentre os mortos 
 João 11.7-16 não que Jesus morreria para morrer com Lázaro 
  os discípulos mal entenderam 
Jesus é a ressurreição e a vida 
 João 11.17-22  Marta cria que Jesus podia curar seu irmão 
 João 11. 22-23  Marta pensava que Jesus referia a ressurreição ao fim do tempo 
  ela cria que Deus julgaria todos…mas Jesus referia ao mesmo dia  
 João 11.25  Jesus pode ressuscitar Lázaro antes por causa do seu grande poder 
  Ele é o único que dá vida aos mortos 
 Reencarnação é uma mentira de Satanás…um engano que não há julgamento 
  Heb 9.27 ensina que há um julgamento após a morte 
 João 11.25-26   Se morrer fisicamente, vão viver com Deus no Céu 
 João 11.27  Marta cria e confiava em Jesus, não seguia somente para receber 
Jesus foi até o túmulo de Lázaro 
 João 11.28-29 chorou porque sentiu compaixão, mas sabia que o ressuscitaria  
  Jesus, como homem sentia emoção como nós e se identifica conosco 
  chorou porque sentia a tristeza que o pecada traz 
  Emoções são de Deus e são bons espressar 
  Deus sente profunda tristeza porque há pecado no mundo 
 Deus importa quando você fica doente ou alguém morre?  Sim. 
  Ele quer que nós estejamos felizes e não vá ao inferno e separação eterna 
Jesus ressuscitou Lázaro dentre os mortos 
 João 11.39-44  Jesus é Deus e nunca houve homem como Ele 
  Ele é todo poderoso e criou todas as coisas junto com o Pai e Espírito 
  Ele ressuscita o morto com somente o falar 
Alguns creram e outros recusaram crer 
 João 11.45-48  Muitos creram, mas os líderes judaicos não creram 
  Eles somente queria manter sua posição de autoridade e sua riqueza 
  Eles planejaram matar Jesus para que o povo não fizesse de Jesus seu rei 
 Foi outro engano de Satanás 
Conclusão 
 Sobre Satanás Jesus falou que “foi homicida desde o princípio”  João 8.44 
 Sobre Si Jesus falou que era a ressurreição e a vida  Jo 11.25 
 João 3.16…Deus amou ao mundo e deu seu filho para dar vida aos que crêem 
Perguntas 



1.  Quem tem poder para dar e tirar a vida?   
Deus 

2.  Todas as pessoas serão ressuscitadas dentre os mortos e julgadas por Ele?  
Sim, todas as pessoas, acreditando ou não nas palavras de Deus, serão um dia 
ressuscitadas dentre os mortos e julgadas por Ele. 

3.  Por que Lázaro não teve que esperar até o dia final para ser ressuscitado?   
Porque Jesus estava lá, e Ele é Deus.  Ele criou todas as coisas, então pode dar vida 
aos mortos. 

4.  O que Jesus quis dizer quando falou que todos que cressem nEle jamais morreriam? 
Jesus quis dizer que eles jamais serão separados de Deus no fogo do castigo eterno. 

5.  Jesus sabia, antes de chegar a Betânia, que Lázaro tinha morrido? 
Sim,  Ele é Deus.  Ele sabe de todas as coisas 

6.  Por que Jesus planejou trazer Lázaro de volta à vida?  
Para demonstrar Seu poder a fim de que as pessoas vissem quão grande e poderoso 
Deus realmente é. 

7.  Por que Jesus chorou? 
Porque Se entristeceu ao ver os problemas que o pecado e a morte tinham causado às 
pessoas, e Ele Se identificou com o sofrimento delas. 

8.  Por que os sacerdotes e fariseus não ficaram felizes ao ver Jesus operar esses grandes 
milagres? 

Eles temiam que o povo fizesse de Jesus seu rei e que os romanos culpassem o líderes 
judaicos e os removessem de sua posição de autoridade e riqueza. 

9.  Quem estava induzindo aqueles homens? 
Satanás 

10.  Por que Satanás quer fazer as pessoas crerem em reencarnação? 
Ele quer que elas pensem que não terão que sofrer o julgamento por seus pecados e a 
eterna separação de Deus no lago de fogo. 



Lição 44 
Jesus Amou as Crianças e Ensinou o Jovem Rico 

Introdução 
 Jovem empresário entro escritório e depois foi educadamente terminada a visita 
 Saindo uma criança entrou…”Esse segundo teve melhor êxito” diz a secretária 
 “Ele queria ME ver, outro só queria impressionar c/o que achava que podia fazer 
Jesus amou as crianças 
 Marcos 10.13  Discípulos pensava Jesus não queria gastar tempo com crianças 
 Marcos 10.14  Jesus ama as crianças e quer que elas creiam nEle também 
 Marcos 10.15-16  Se não confiar nEle como uma criança, não entrará no Céu 
  um bebê confia totalmente na mãe, Deus nos criou para confiar nEle 
  como é impossível fazer seu nascimento físico, mesmo espiritual 
 João 1.12-13 Somente Deus é capaz e pode salvar-nos da penalidade de pecado 
 João 3.16 Somo independentes e em controle, difícil aceitar a simplicidade do Ev. 
  Muitas pessoas irão para inferno por não confiarem em Sua Palavra 
A pergunta do jovem rico 
 Marcos 10.17  Jovem pensava que podia agradar a deus de sua própria 
  bondade e obediência às leis de Deus…perguntou…que preciso fazer 
Somente Deus é bom 
 Marcos 10.18  Pensava Jesus como homem era bom…somente Deus é bom 
O caminho da lei 
 Marcos 10.19-20  não percebia que era pecador, sob domínio de Satanás,   
  incapaz de agradar a Deus 
  Pensava que guardava bem a lei, mas ninguém pode de coração 
 Heb 4.12  Deus conhece nossos pensamentos 
 A lei foi dada para mostrar que ninguém pode obedecer tudo 
 Como tentando atravessar o rio Amazonas com um pulo. Nem o melhor pode 
O perigo de ser rico 
 Marcos 10.21  Jesus amou apesar de ser orgulhoso e não ver a sua pecado 
  jovem amava riquezas e cobiçava…Jesus mostrando seu pecado 
  ninguém segue Deus totalmente e o castigo é a morte 
  foi isto que Jesus veio para ajeitar e nos salvar 
 Marcos 10.22-24  Ele fez uma escolha para riquezas 
  mas as riquezas não são levadas para o Céu 
 Importa para Deus não nossas riquezas  
  mas se estamos prontos para ouvir Suas palavras e crer nEle 
Conclusão 
 Quando Jesus alimentou 5 mil pessoas  
  eles se aproximaram somente para receber mais comida 
 Leia João 6.27-29 para se lembrar que Jesus lhes disse 
  …procure que comida que dura para sempre…creia no Filho de Deus 

Perguntas 



1.  Jesus Se importava com as crianças?   
Sim, Jesus amava todas as crianças 

2.  As crianças precisam ser salvas do domínio de Satanás, do pecado e da morte? 
Sim,  elas também precisam compreender e confiar em Jesus como seu Salvador, 
assim como os adultos 

3.  O que Jesus quis dizer quando falou que devemos nos tornar como crianças se quisemos 
entrar no Seu reino? 

É mais fácil para uma criança simplesmente crer do que para um adulto.  Devemos 
confiar em Jesus, o Libertador, assim como uma criança confia no seus pais. 

4.  Como o jovem rico que se aproximou de Jesus achava que iria agradar a Deus e ir para o 
Céu? 

Obedecendo aos mandamentos de Deus. 
5.  Jesus estava dizendo que Ele não era bom e que não era Deus quando disse ao jovem rico:  
“Porque que me chamas bom?  Ninguém bom senão um só, que é Deus”? 

Não!  Jesus é Deus e por isso é bom como Deus paia e Deus Espírito Santo. 
6.  O que Jesus queria que aquele jovem entendesse?   

Jesus queria fazê-lo entender que todas as pessoas desobedeceram às leis de Deus e 
que sé Deus é bom. 

7.  Por que aquele jovem foi embora triste? 
Porque ele mão queria fazer o que Jesus lhe disse.  Ele amava seu dinheiro mais do 
que amava a Deus e às outras pessoas. 

8.  Jesus disse que é pecado ser rico? 
Não.  Não é pecado ser rico, mas é pecado amar as riquezas mais do que a Deus e às 
outras pessoas. 

9.  O que é muito mais importante do que trabalhar pelas riquezas deste mundo? 
Estarmos cientes de que colocamos nossa confiança em Jesus, o Libertador. 



Lição 45 
A Loucura de confiar nas Riquezas 

Introdução 
 tem problemas?  Milhão de Reais resolveria tudo? 
 Às vezes podemos pensar assim, mas olhemos as coisas à luz de eternidade 
A tolice de viver apenas para as coisas desta vida 
 Lucas 12.15  Parábola sobre uma pessoa que possuía tudo e pensava ser feliz 
 Lucas 12.16-19  Esse homem tinha tudo e achava que podia ignorar a Deus 
  teve muitos planos, mas Deus havia outros planos para ele 
 Lucas 12.20  Quando Deus decide que chega a hora…sem jeito livrar a morte 
  homem chamado louco porque fez planos sem reconhecer a Deus 
 Lucas 12.21 Riquezas duram um pouco tempo, que Deus dá dura para sempre 
  Jesus advertiu que fossem sábios e investissem tempo conhecer a Deus 
O homem rico e Lázaro 
 Lucas 16.19-21  Não é parábola, mas uma história real…rico e Lázaro (outro)  
 Lucas 16.22  Saúde ou riquezas do rico o impediu de morrer ou apoiou depois? 
  Onde eles foram após morrer…direto ao lugar com Deus ou de castigo 
  Abraão morreu centenas antes, mas ainda estava com Deus 
  Você também irá um deste lugares após morrer 
O homem rico clamou por ajuda 
 Lucas 16.23  Jesus sabia a história por que é Deus 
 Lázaro para lugar de felicidade e aceitação de Deus, Rico para fogo e castigo 
  Pense em agora, depois de dois mil anos, eles ainda estão nestes lugares 
 Lucas 16.24  Deus não somente ameaça, mas o castigo eterno é real e horrível 
A resposta de Abraão 
 Lucas 16.25  Não somente pobreza e riqueza era a diferença entre os dois 
 Lucas 16.26  Depois de morrer é permanente a situação, não há jeito mudar 
O homem rico apelou em favor de seus irmãos  
 Lucas 16.27-28 O rico ainda lembrava tudo sobre a vida, queria mandar recado 
A resposta de Abraão 
 Lucas 16.29  Os irmãos devem ler e acreditar as escrituras que já tem 
O argumento do homem rico e o pronunciamento de Abraão 
 Lucas 16.30-31  Se não acreditar as escrituras, não acreditaria alguém de entre  
  os mortos para avisá-lo…lembra Lázaro e os líderes judaicos 
Conclusão  
 Satanás realmente engane mesmo as pessoas…saúde, dinheiro, coisas > Deus 
 Olhar a linha do tempo…agora há 2 mil anos que Lázaro/rico estão nos lugares 
  nada Abraão/Lázaro havia nada pudessem fazer para os irmãos do rico 
 E quanto a nós…quanto tempo durará a vida?  Eternidade é muito maior 
 Marcos 8.36  Que adiará ganhar o mundo e perder a alma? 

Perguntas 



1.  O que é mais importante do que ser rico? 
 Compreender e crer nas palavras de Deus sobre Jesus , o libertador 
2.  Quem decide quando devemos morrer? 
 Deus 
3.  A história do homem rico e Lázaro é uma parábola? 
 Não, ela realmente aconteceu 
4.  Para onde as pessoas vão depois que morrem? 
 Ou para o Céu ou para o lugar de castigo 
5.  Alguém algum dia será liberto do lugar de castigo? 
 Não.  Uma vez que alguém vai para lá, jamais sairá. 
6.  O que o homem rico pediu a Abraão? 

a.  ele pediu a Abraão que enviasse Lázaro com apenas uma gota d’água para  
refrescar sua língua. 
b.  Pediu a Abraão que enviasse Lázaro de volta à terra para alertar os seus  
irmãos a fim de que eles também não fossem para o lugar de castigo 

7.  O que Abraão disse que os irmãos do homem rico deveriam fazer? 
Abraão disse que eles deveriam crer nos escritos de Moisés e dos profetas, isto é, no 
Velho Testamento 

8.  Como podemos conhecer o caminho para  Deus e para a vida eterna? 
Através da palavra de Deus, a Bíblia. 



Lição 46 
Jesus Entra em Jerusalém, Judas Planeja Trair Jesus; Jesus Institui a Ceia do Senhor 

Introdução  
 Muitas pessoas seguiram Jesus por ser curados, ser libertos dos romanos 
  mas poucas queriam ser libertados de Satanás…é você? 
Jesus mandou que Seus discípulos trouxessem um jumento para Ele montar 
 Marcos 11.1-6 Em Betânia onde morava Lázaro, Maria e Marta 
O povo O saudou como o Libertador 
 Marcos 11.7-10  e Zacarias 9.9 mas O louvaram como rei em vez de Libertador 
O plano dos líderes judaicos 
 Marcos 14.1-2  Jesus era popular e os líderes que queriam o matar tiveram medo 
Judas planejou trair Jesus 
 Marcos 14.10  Judas conhecia Jesus mas não confiava nEle 
  seguia por lucro pessoal (João 12.6  roubava dinheiro da bolsa do grupo) 
 Salmo 41.9  diz que um dos amigos de Libertador iria vendê-lO aos inimigos 
 Marcos 14.11 e Zacarias 11.12-13e Mateus 26.14-15  30 moedas 
A preparação para a Páscoa 
 Marcos 14.12-15…16  para homem carregar água era incomum 
Jesus sabia quem seria Seu traidor 
 Marcos 14.17-18  somente Jesus sabia que Judas trairia  
 Marcos 14.19-20  Jesus era anfitrião e deu Judas uma chance mudar a idéia 
 Marcos 14.21 Jesus tivesse que morrer, mas não havia justificativa p/ Judas 
O significado do pão e do vinho 
 Marcos 14.22  como o pão foi partido, também Seu corpo seria partido 
  pelos homens pecadores 
 Marcos 14.23-26  o vinho era uma figura do sangue que verteria de Seu corpo 
  quando morresse, estaria dando Sua vida no lugar dos pecadores 
Conclusão 
 É impossível imaginarmos a profundidade do amor de Jesus 
 Ele jamais pecos, no entanto iria morrer pelos pecadores 
 Todas naquela mesa precisava que Ele iria fazer 
 Todas as pessoas, do passado/presente/futuro precisam que iria fazer 
 Todos, incluindo eu e você [precisávamos  que iria fazer em nosso lugar 

Perguntas 



1.  Por que Jesus recusou a oferta do povo de torná-lO seu rei? 
Porque eles só queriam que Jesus os libertasse de seus inimigos e do domínio 
romano.  Eles não queriam que Jesus os salvasse do domínio de Satanás, do pecado, 
e da morte. 

2.  Por que os sacerdotes e líderes judaicos não prenderam e mataram Jesus imediatamente? 
Eles sabiam que Jesus era muito popular, e pensavam que se eles O prendessem, o 
povo poderia voltar-se contra eles e matá-los. 

3.  Judas alguma vez reconheceu sua pecaminosidade, arrependeu-se e confiou em Jesus? 
Não.  Na verdade, ele não sentia no coração o que professava com os lábios. 

4.  Por quando os profetas disseram que o Salvador seria vendido? 
Por trinta moedas de prata. 

5.  Por quanto Jesus foi vendido? 
Por trinta moedas de prata, exatamente como os profetas haviam predito. 

6.  Como Jesus soube do que Judas estava planejando fazer? 
Jesus é Deus.  Ele sabe de todas as coisas 

7.  Quem os profetas disseram que trairia o libertador? 
Um dos seus amigos e companheiros. 

8.  A que Jesus comparou o pão partido? 
Ao seu próprio corpo, que em breve seria partido por Seus inimigos. 

9.  A que Jesus comparou o vinho servido? 
Ao Seu próprio sangue, que Seus inimigos em breve fariam verter de Seu corpo. 

10.  Por quem Jesus disse que Seu sangue seria derramado? 
Pelos pecadores. 

 



Lição 47 
Jesus Preso por Seus Inimigos 

Introdução 
 Às vezes alguém é preso por um crime que não cometeu.  Como sentiria? 
 Alguém já levou a culpa por algo que você fez?   Foi castigado? 
Jesus no Getsêmani 
 Marcos 14.32-42  Jesus era Deus e homem…era difícil enfrentar tanto sofrimento  
Jesus foi traído e preso 
 Marcos 14.43-46  talvez não perceberam, mas foram guiados por Satanás 
 Marcos 14.47-49  Jesus sabia que tudo aconteceria exatamente como Deus disse  
Os discípulos O abandonaram 
 Marcos 14.50-52  com medo, desapontados e confusos todos fugiram 
 Como salvará se fosse morto?  Não entendiam como a morte libertaria de pecado 
Jesus foi interrogado p[elos líderes judaicos 
 Marcos 14.53-54  Pedro seguia à distância 
 Marcos 14.55  Jesus passou por 6 julgamentos, todos ilegais 
  agora procurando motivo de matar, não julgando de algo errado 
 Marcos 14.56-59 e Salmo 27.12  seria acusado por falsas testemunhas  
 Marcos 14.60-62  Jesus não se defendeu e ficava quieto 
  somente respondeu quando foi perguntado se fosse o Cristo (Libertador) 
  Êx 3.14  EU SOU…João 18 os homem caíram no chão quando disse 
  Disse que viria quando chegava a julgar todo mundo = igual a pai 
 Marcos 14.63-64  rasgaram as roupas para mostra ira e angústia 
 Marcos 14.65 e Isaías 50.65 tratamento predito 
Jesus foi interrogado por Pilatos 
 Marcos 15.1-7 e Is 53.7  Os romanos tinha que dar permissão que matasse 
  Jesus não respondeu de nada 
Barrabás ou Jesus? 
 Marcos 15.6-11  Sabia sobre inveja e queria soltar Jesus em vez de Barrabás 
Os líderes judaicos queriam que Jesus fosse crucificado 
 Marcos 15.12-14  A Crucificação era para os piores e a morte demorava até dias 
 Marcos 15.9-14 e Isaías 53.3….Marcos 15.1 e Salmo 69.4  Através a sua Palavra  
Jesus foi açoitado e zombado 
 Marcos 15.15  chicote era tiras de couro com ossos e pedaços de metal p/ cortar 
 Marcos 15.16-19  vestia como rei e o zombavam…coroa de espinhos 
  a terra foi amaldiçoado com espinhos que usavam para castigar Jesus 
Conclusão 
 Sentimos indignação quando alguém sofre por algo que não fez 
 Mas e quanto a Jesus que sofreu por mim e por você e nossos pecados 
 Pense sobre isso 

Perguntas 



1.  Jesus era Deus.  Por que então foi tão difícil para Ele enfrentar o terrível sofrimento que O 
aguardava? 

Porque apesar de Jesus ser Deus, também era homem, e o sofrimento que O 
aguardava era mais terrível do que o que qualquer pessoa já tinha passado. 

2.  Quem estava incitando Judas e os líderes judaicos a prenderem e matarem Jesus 
Satanás 

3.  Quem ainda hoje é guiado por Satanás?   
Todas aqueles que recusam crer na Palavra de Deus, recusam concordar com Ele e 
recusam confiar em Jesus como Salvador 

4.  Jesus fez algo de errado alguma vez?  Ele merecia morrer? 
Não!  Jesus era perfeito.  Ele não merecia morrer. 

5.  O que os profetas disseram sobre as testemunhas que falaram contra Jesus? 
Os profetas disseram que as testemunhas mentiriam contra Jesus 

6.  O que Jesus disse quando eles mentiram contra Ele? 
Ele não disse nada. 

7.  O que Jesus respondeu quando Lhe perguntaram se Ele era o Enviado e o Filho de Deus? 
Ele disse que era e que algum dia no futuro os líderes judaicos iriam vê-lO assentado 
à destra de Deus, vindo à terra novamente, mostrando a todos que Ele é igual a Deus 

8.  Por que o sumo sacerdote e os ;líderes judaicos disseram que Jesus tinha que ser morto? 
Eles disseram que Ele tinha blasfemado, isto é, que tinha falado contra Deus porque 
apesar de Jesus, conforme lhes parecia, ser apesar um homem,. Tinha dito ser Deus. 

9.  O que eles fizeram a Jesus que os profetas, de antemão, já tinham escrito a respeito? 
Eles O esmurraram e cuspiram nEle 

10.  O que mais eles fizeram a Jesus antes de o crucificarem? 
a.  Açoitaram-nO 
b.  Colocaram um manto púrpura sobre Ele 
c.  Colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça 
d.  Bateram em Sua cabeça com um caniço 
e.  Zombaram dEle fingindo que O adoravam 

11.  O que a coroa de espinhos nos faz lembrar? 
Da maldição que Deus proferiu contra a terra em conseqüência do pecado de Adão. 



Lição 48 
Jesus Crucificado e Sepultado 

Introdução 
 Hoje estudamos o evento histórico mais importante de todos  
 Esta lição é o mais importante de todos 
Jesus foi crucificado 
 Marcos 15.20-22  O Gólgota era do lado de fora dos muros de Jerusalém 
 Marcos 15.23  a bebida era preparada pelas mulheres para aliviar a dor 
 Marcos 15.24  cravos traspassaram as mãos e os pés de Jesus na cruz 
 Lembra que Jesus disse a Nicodemos - será levantado como serpente de bronze 
 Salmo 22.16 e Marcos 15.24 mãos-Salmo 22.18 e Marcos 15.14  sorte p/ roupas 
 Marcos 15.25-26  placa sobre o crime, Jesus morreu por você 
  qual seria a sua placa…a crime que ele pagou por você? 
 Marcos 15.27-28  e Isaías 53.12  morreria com os transgressores 
Jesus sofreu zombaria enquanto estava na cruz 
 Marcos 15.29-32  e João 2.18-21 e Salmo 22.6-8   
  zombaria sobre construir a templo se referiu a ressurreição 
Jesus pagou pelos pecado com a morte 
 Jesus é o Libertador…o nome dEle significa “Deus salva”…porto centra da Bíblia 
 1.  O pecado tem que ser pago….castigo é a morte-->lago de fogo 
 2.  Jesus não tinha pecado próprio… 
  no batismo de João Deus disse “em que comprazo” 
  animais de sacrifícios tinha que ser perfeitos 
  animal trocado por Isaque era preso pelos chifres (sem machucar) 
 3.  Jesus foi separado de Deus por causa dos nossos pecados 
  Marcos 15.33  Jesus sofreu muito, mas o maior era ser afastado de Deus 
   Luz apagou por que Deus deu as costas a Jesus e se distanciou  
  Marcos 15.34  Por que Deus fez uma coisa tão terrível com Jesus? 
   Para pagar o castigo dos nossos pecados 
  Marcos 15.34-36  as pessoas entenderam mal o que Jesus tinha dito 
  Marcos 15.37 Jesus morreu e deu sua vida por nós 
 4.  Jesus fez tudo o que era necessário para nos libertar do domínio de Satanás,  do 
pecado e da morte. 
  João 19.30  está consumado…não está acabado, mas terminado 
  todo aquele que concordar e confiar em jesus é perdoado 
   Deus lhe dá o presente da vida eterna 
   Jesus fez que eu nunca poderia fazer 
  Foi separado de Deus por amor de nós p/q possamos ter comunhão-Deus 
  Quando colocamos nossoa confiança no que Jesus fez por nós na cruz,  
   somo reconciliados com Deus através de Jesus Cristo 
  Deus prometeu um libertador.   
   Em Adão nos separarmos, Em Cristo nos reconciliamos com Deus 

O véu do templo de rasgou 



 Marcos 15.38  Quem rasgou a cortina?  Deus 
  o lugar para colocar sangue não ainda necessário 
  Deus era completamente satisfeito 
  Sangue de animais não poderia pagar pelo pecado, mas Deus perdoava 
   aqueles que confiava e obedecia 
  Deus rasgou a véu p[ara mostra que o caminho para Deus era aberto  
 João 3.16 
O centurião e as mulheres ao pé da cruz 
 Marcos 15.39-41  o centurião e as mulheres creram 
Jesus foi sepultado 
 Marcos 15.42-46  e Isaías 53.9  sepultado com o rico 
Conclusão 
 Jesus viveu sem jamais pecar e cumpriu as leis de Deus 
 Sofreu o horrível castigo que você e eu merecíamos 
 Está consumado…morreu em nosso lugar 
  pagamento complete havia sido feito e rasgou o véu 
 O caminho para Deus foi aberto através de Jesus Cristo 
Perguntas 
1.  Onde Jesus foi crucificado? 

Num monte fora de Jerusalém 
2.  Por que Jesus foi crucificado? 

Para morrer pelos nossos pecados e pelos pecados de toda a humanidade 
3.  O que Davi escreveu que aconteceria com as mãos e os pés dos Libertador prometido? 

Seriam traspassados.  Cravos traspassariam Seus pés e Suas mãos. 
4.  Por que escureceu por três horas enquanto Jesus estava na cruz? 

Era o sinal de Deus de que Jesus estava tomando sobre Si o castigo pelo pecado, 
sendo separado de Deus. 

5.  O que Jesus quis dizer quando falou: “Está consumado!”? 
Jesus quis dizer que Ele tinha completado a obra que Seu Pai Lhe dera, a qual era 
sofrer o castigo completo para que os pecadores fossem libertos do domínio de 
Satanás, do pecado e da morte. 

6.  Se Jesus não tinha pecado, por que Ele foi crucificado? 
Ele estava morrendo pelos nossos pecados 

7.  Por que Deus rasgou o véu do templo de cima para baixo? 
a.  Para mostrar que Ele estava completamente satisfeito com o pagamento que Jesus 
tinha feito 
b.  Para mostrar que não havia mais necessidade do sumo sacerdote levar o sangue 
de animais até o lugar santíssimo do templo. 



Lição 49 
O Significado da Morte de Cristo Conforme o Velho Testamento 

Introdução 
 Pensava no Velho Testamento como placa de sinalização? 
 Grande parte dos histórias apontam para o nascimento, morte, ressurreição 
Deus matou animais e fez roupas de suas peles para Adão e Eva 
 Gên 3.7  Após pecar, Adão e Eva fizeram vestimentas de folhas para si 
  Deus não aceitou…que pessoas fazem não se tornarão aceitáveis a Deus 
 Gên 3.21  Deus matou um animal e fez roupas de pele dele 
  Como posso ser aceitável a Deus = somente por depositar a minha fé nEle 
  Aceitou-os (e nós) não por não pecar, mas por confiar só no libertador 
Deus aceitou o sacrifício de Abel, mas rejeitou o de Caim 
 Gên 4.1-5  Qual do dois Deus aceitou…Abel por que era como Deus pediu 
  rejeitou Caim porque chegou à sua própria maneira, conforme idéias suas 
  Deus pediu um animal porque um dia Seu Filho daria Seu sangue pagar 
  Abel era pecador, mas confiou em Deus 
 João 1.29  Sacrifício de Abel nos lembra de Jesus, o cordeiro de Deus 
  Abel confiou em Deus e fez que Ele tinha pedido--Deus aceita todos assim 
Deus salvou Noé e todos os que estavam na arca 
 Gên 6.5  Ninguém deu ouvidos à Suas advertências dadas através de Noé 
 Gên 6.7  Mas Deus não queria destruir Noé, que confiava nEle como Abel 
 Gên 6.8-9,13-14  Quantas portas eras?    Somente uma 
 Gên 6.16  Quem entrou foi salvo…todos fora que recusaram crer morreram 
 João 14.6 A porta nos fez lembrar de Jesus…o único caminho para a vida eterna 
  quando alguém crer apenas nEle, Deus perdoa e dá-lhe vida eterna 
Quando Deus viu o sangue, passou acima das casas dos israelitas 
 Toda família teria perdido o primogênito mas Deus deu um meio para escaparem 
 Êx 12.5  um cordeiro sem mancha…Jesus nasceu e viveu sem pecado…perfeito 
  sendo perfeito podia ser aceito por Deus como o pagamento pelo pecado 
  João 19.32-33  não quebraram as pernas de Jesus, nem ossos do cordeiro 
 Êx 12.6  o cordeiro tinha que morrer e derramar sangue…mesmo o Libertador 
 Êx 12.7  o sangue tinha que ser colocado nos umbrais e na verga das portas 
  significa que somente saber e acreditar no fato não basta 
  tem que mostrar pelo agir que confia pessoalmente no Jesus 
 Êx 12.27  nenhum filho morreu…Deus sempre faz que diz  João 3.16-18, 36 
Deus cobria os pecados quando o sangue era aspergido sobre o propiciatória 
 Deus deu a lei que mostrou que nenhuma pessoa podia ganhar sua salvação 
 Sendo misericordioso e bondoso,  quando o sumo sacerdote aspergiu o sangue  
  sobre o propiciatório, adiou o castigo de pecado 
 Marcos 15.37-38  o véu se rasgou em dois…Jesus pagou o preço completo 
  não precisa fazer mais sacrifícios de animais 
  provavelmente tinha costurado o véu e continuava sacrificar animais 
  pessoas hoje em dia também fazem assim quando confiar em suas obras 
 Jesus fez o pagamento completo por todos 
Conclusão 



 Dê testemunho pessoas que você está confiando somente em Cristo 
Perguntas 
1.  Por que o Velho Testamento pode ser comparado a uma placa de sinalização? 
Porque um grande número de eventos históricos registrados no Velho Testamento aponta 
para o nascimento, a morte, o sepultamento e a ressurreição do Senhor Jesus. 
2.  Vocês se lembram do que Adão e Eva fizeram quando pecaram e perceberam que estavam 
nus?  Eles fizeram vestimentas de folhas de figueira para si.  Leia Gên 3.7 
3.  O que Deus fez quando viu as roupas que Adão e Eva fizeram? 
Ele não aceitou o que eles tinham feito, e Ele mesmo matou animais, fez roupas de suas peles 
e vestiu Adão e Eva. 
4.  Como esse evento o lembra do que Deus fez por nós? 
Assim como Deus providenciou roupas para Adão e Eva, também enviou Seu Filho, o Senhor 
Jesus, para morrer por nós, a fim que pudéssemos nos tronar aceitáveis a Deus na justiça do 
senhor Jesus. 
5.  Como, então, você pode tornar-se aceitável a Deus? 

a.  Admitindo que sou um pecador incapaz de salvar a mim mesmo e deixando de 
confiar no que eu posso fazer para me tornar suficientemente bom para Deus. 
b.  Depositando minha fé no Senhor Jesus e no Seu sangue, que Ele deu como 
pagamento completo a Deus pelos meus pecados. 

6.  Por que Deus rejeitou Caim e as coisas que ele trouxe? 
Porque ele se aproximou de Deus de sua própria maneira, conforme suas próprias idéias, e 
não da maneira que Deus ordenou. 
7.  O que João Batista disse sobre o Senhor quando ele o viu andando em sua direção às 
margens do rio Jordão?  Leia João 1.29 
8.  Quantas portas Deus ordenou que Noé fizesse na arca?  Uma.  Leia Gên 6.16 
9.  De que maneira a única porta da arca aponta para o Senhor Jesus? 
Como aquela porta era o único caminho para escapar da morte, assim também o Senhor 
Jesus é a única porta para a vida eterna. 
10.  Que tipo de cordeiro Deus ordenou que os israelitas escolhessem a fim de que seus filhos 
primogênitos fossem salvos da morte?  Um que estivesse em perfeitas condições físicas. 
11.  Como o cordeiro perfeita nos faz lembrar do senhor Jesus? 
Ele nasceu sem nenhum pecado e viveu uma vida perfeita, então, podia ser aceito por Deus 
como o pagamento pelos nossos pecados. 
12.  Os filhos primogênitos dos israelitas poderiam ter sido salvos se os cordeiros não fossem 
mortos?  Não 
13.  Haveria algum meio de podermos ser salvos do castigo de Deus pelos nossos pecados se 
Jesus não tivesse morrido por nós? 
Não.  Foi necessário que o Senhor Jesus desse Seus sangue como a pagamento pelos nossos 
pecados,. 
14.  Depois que um israelita matasse um cordeiro perfeito e recolhesse seu sangue numa 
bacia, havia mais alguma coisa que ele teria que fazer para assegurar que o seu primogênito 
mão morresse? 
Sim, Ele tinha que passar o sangue nos umbrais e na verga da porta de sua casa. 
15.  O que o exemplo de passar o sangue nos umbrais e na verga da porta nos faz lembrar em 
relação ao que temos que fazer se quisermos ser salvos do castigo que merecemos pelos 
nossos pecados? 



Nós temos que crer que o que o Senhor Jesus fez noa cruz foi por nós e temos que confiar 
apenas nEle para obtermos o perdão para o nossos pecados. 
16.  O anjo da morte matou algum primogênito que ficou dentro da alguma casa onde o 
sangue tinha sido passado?  Não 
17.  Por que agora é totalmente desnecessário oferecer sacrifícios pelo pecado? 
Porque Jesus pagou o preço total pelo pecado. 



Lição 50 
Jesus Ressuscitou dos mortos Apareceu a Seus Discípulos,  

Voltou para o céu e Prometeu Voltar 

Introdução 
 Começamos estudar sobre a Bíblia que conta a história verdadeira 
 A história de Jesus é verdadeira…Deus que veio à terra para ser nosso Salvador 
As mulheres que foram ao sepulcro 
 Lucas 24.1  Jesus morreu e foi sepultado x 3 dias 
  costume de colocar especiarias aromáticas nos corpos dos mortos 
  morreu antes de páscoa e depois era Sábado, chegou colocar doimingo 
 Lucas 24.2  As mulheres não sabiam sobre o anjo abrir o sepulcro 
  ainda há sepulcros assim que datam do tempo de Jesus 
A mensagem do anjo 
 Lucas 24.3  corpo de Jesus não estavam,  estavam 2 anjos 
 Lucas 24.5-7  ressuscitou dentre os mortos exatamente como Ele disse  
  veio para tornou-se homem e nos libertar 
 Salmo 16.10  Quadro Profético com Lucas 24.6 
 Lucas 24.8-12  os seguidores ou não entenderam ou não creram 
  mas Ele cumpriu que prometeu 
Jesus é o Filho de Deus 
 líderes o crucificaram porque se dizia o Filho de Deus 
 Deus o ressuscitou a fim de que todos soubessem que Jesus era quem Ele dizia Deus 
está satisfeito com o preço pago por Jesus 
 Jesus tinha dito “está consumado” e Deus rasgou a véu do templo 
 Como nós podemos saber que Deus está completamente satisfeita 
  Ele libertou Jesus da morte (castigo) por não ter pecado 
  Se não for satisfeita, não libertava Jesus da morte 
Jesus apareceu a alguns de Seus seguidores  
 Lucas 24.13-24  Não sabemos porque os discípulos não reconheceram Jesus 
Usando as palavras dos profetas do Velho Testamento  
 Jesus ensinou a respeito de Si mesmo 
 Lucas 24.25-27  Mesmo ensinando, eles não reconheceram 
Os seguidores de Jesus reconheceram o Cristo ressurreto 
 Lucas 24.28-32  Reconheceram quando partia o pão 
 Lucas 24.35-44  Jesus apareceu de novo 
As últimas palavras de Jesus a Seus discípulos 
 Lucas 24.45-48  o mandamento foi dado para todos os seguidores 
  Ele quer que todos sejam libertados do domínio de Satanás/pecado/morte 
 João 3.16  Nós estamos por esse fim…ouvir, entender e crer 
  Deus quer que creiamos no que fez por nós em Jesus 
Nós temos que crer na Palavra de Deus 
 Eu nunca vi Jesus, mas creio no que está escrito no BíbliaÉ importante que creia  
 Se lembram sobre Lázaro e o homem rico…família tinham os escritores acreditar 
 Nós temos que acreditar nas boas novas que Jesus é o Libertador 
Jesus ascendeu ao Céu 



 Atos 1.9  Depois de ter ordenado que levassem essas boas novas 
  Jesus voltou para Seu Pai no Céu 
 Salmo 68.18  Quadro profético - Voltaria ao Céu 
Jesus voltará 
 Atos 1.10-11  Dois anjos  disse que voltaria à terra 
  Já salvou todo mundo, próximo vez é como Juiz 
  Foi isto que Ele disse aos líderes judaicos antes de ser crucificado 
 Marcos 14.61-62  Quando chegar todos que não se arrependeram  
  nem confiaram nEle serão lançados no fogo eterno…Apocalipse 20.15 
Conclusão 
 A mensagem de Deus é clara 
 Todos discípulos morreram nas mão dos descrentes, crucificados, torturados 
  Deram suas vidas em prol de uma mentira?  Não 
 Não, também nós podemos confiar firmemente na Palavra de Deus…João 3.16 
Perguntas 
1.O que constataram as mulheres na manhã do primeiro dia da semana, quando foram até a 
local onde Jesus tinha sido sepultado? 
 A pedra havia sido retirada da entrada do sepulcro. 
2.  O que tinha acontecido antes da chegada das mulheres ao sepulcro? 

Tinha acontecido um grande terremoto, e Deus havia mandado Seu anjo para tirar a 
pedra da entrada. 

3.  O que as mulheres viram quando entraram no sepulcro? 
 a.  Elas viram que o corpo de Jesus havia desaparecido 
 b.  Viram dois anjos de Deus 
4.  O que nos mostra a ressurreição de Jesus?   

Que Jesus era o Filho de Deus e o Libertador, exatamente como Ele dizia ser.  Se Ele 
não fosse o Filho de Deus e o Libertador, Deus não O teria ressuscitado. 

5.  Como podemos ser perdoados por Deus e receber o presente da vida eterna que Jesus 
comprou por nós com Seu sangue? 

Concordando com Deus que somos pecadores incapazes do nos salvar e confiando 
apenas em Jesus que morreu como o pagamento pelos nossos pecados, e ressuscitou 
dentre os mortos para nos dar a vida eterna. 

6.  O que Maria Madalena e as outras crentes disseram aos discípulos?   
Disseram que tinham visto Jesus, pois Ele havia ressuscitado dentre os mortos e 
aparecido a elas. 

7.  O discípulos acreditaram em Maria Madalena e nas outras crentes que tinham visto Jesus?  
Não 
8.  Eles deveriam ter ficado surpresos ao ouvir que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos? 

Não; Jesus lhes havia dito isso muitas vezes antes de ser crucificado. 
9.  Por que Jesus disse aos Seus discípulos que fossem por todo o mundo? 

Para que todas as pessoas pudessem ouvir e crer em Jesus e em Sua morte, 
sepultamento e ressurreição a favor delas. 

10.  Jesus algum dia voltará à terra?  Sim; Jesus voltará. 
11.  Quando Jesus vier ao munido de novo, o que Ele fará? 



Ele julgará todos aqueles que recusaram crer nEle como seu Salvador, e os lançará 
juntamente com Satanás e seus anjos, no lago de fogo para serem castigados para 
todo o sempre.


