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EVANGELISTA 
LEIA ISSO 
ANTES DE TUDO

Estamos felizes porque você aceitou a tarefa de ajudar alguém a 
compreender o Evangelho usando estas lições, saiba que os resultados 
do seu esforço serão eternos. Para uma boa lição observe:

1- Cuidado com a versão da Bíblia que você usa. Nossas tradu-
ções Revista e Atualizada, Nova Versão Internacional, Almeida Século 21, 
King James, e outras desse tipo, são difíceis de entender até mesmo 
pelos evangélicos. As pessoas que você evangelizar podem nunca ter 
tido contato com a Bíblia, e ter dificuldade de leitura e entendimento 
que é um problema de nosso país. Por isso aconselhamos você, se 
possível, ter duas versões. Leve sempre com você uma Nova Tradução 
na Linguagem de Hoje, Nova Versão Transformadora, e leia os textos nela. 
Você sabe qual a versão de sua Bíblia olhando a folha de rosto ou a 
ficha catalográfica.

2- Deixe que a Bíblia seja a autoridade nas respostas. O aluno 
deve procurar responder as perguntas pessoalmente baseado no que 
a Bíblia diz. Muitos vão precisar de uma orientação para manusear a 
Bíblia, mostre no começo da parte Praticando na lição 01 o Box onde 
está explicado o que é capítulo e versículo.

3- Prepare-se bem para cada encontro. Como evangelista e con-
dutor você deve se familiarizar bem com o conteúdo de cada lição e 
suas ideias centrais. Não se esqueça de orar por você e seu aluno.

4- Sempre comece um novo estudo revisando os pontos prin-
cipais do estudo anterior. Isso facilitará a lembrança de quem você 
evangeliza, e ajudará você na sequência do estudo desse dia.

5- Procure fazer com que seus encontros não levem muito tem-

“Tudo o que você tiver de 
fazer faça o melhor que 

puder [...]” 
(Ec 9.10 - NTLH).
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po, isso pode cansar o aluno. Algumas lições têm muitos versículos na 
parte introdutória, você deve conhecer o assunto para explicá-lo sem 
ter que ler todos, só se for necessário. Assim conheça muito bem seus 
alunos para saber se é para ler ou não.

6- Entenda que o tempo pode ser curto para tocar em todas as 
perguntas deste manual, se faltar tempo escolha as mais importantes 
discutir. Se faltar alguma pergunta oriente o aluno a responder sozi-
nho e você corrige no próximo encontro.

7- Oriente o aluno a responder as perguntas com suas próprias 
palavras e que não se limite a copiar as palavras da Bíblia. Isso lhe 
ajudará a analisar o significado dos textos. Por isso, explique bem todo 
conteúdo.

8- Evite fazer sermões. Você deve usar as perguntas para desco-
brir o que aluno entende estimulando a participação ativa.

9- Mostre ao aluno que conhecer a Cristo é muito mais do que 
estudar lições, implica em uma mudança de vida. Este manual é ape-
nas uma ajuda inicial, mas é o aluno quem deve notar se realmente 
mudou sua mente, seu caráter, etc.

10- Seja claro, paciente, planejado, entusiasmado, natural e con-
centrado. Estas são características fundamentais para um bom estudo. 

11- Evite e nunca entre em polêmicas, pois isso pode acabar com 
sua aula.

12- Se surgirem perguntas difíceis não tenha medo de dizer: 
“não sei a resposta, mas trarei para você na próxima aula”, e anote. 
Traga suas duvidas para seu líder ele lhe direcionará. 

Deus abençoe você sempre.
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APRESENTAÇÃO

“O SENHOR disse: — O sábio não deve se orgulhar da sua sabedoria, nem o forte, da 
sua força, nem o rico, da sua riqueza. Se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me 

conhecer e de me entender; porque eu, o SENHOR, sou Deus de amor e faço o que é justo 
e direito no mundo. Estas são as coisas que me agradam. Eu, o SENHOR, estou falando” 

(Jeremias 9.23-24, NTLH).

Para poder viver de forma adequada temos que separar tempo para 
fazer todas as nossas atividades. E a vida em nossos tempos é movimentada: 
dormir, acordar, fazer as refeições, trabalhar, estudar, academia, diversão, 
conversar com os amigos, namorar, viagens, festas, cuidar dos filhos, assistir 
um bom filme, série ou programa, e daí por diante. Se não ficarmos atentos 
não sobra tempo, não faremos as coisas direito. E como anda seu tempo para 
as coisas referentes ao conhecimento de Deus? Tem dado tempo para você 
pensar na vida espiritual? 

Certa vez um rei estava muito triste e nada, nem ninguém, foi capaz 
de alegrá-lo. Aí chamaram o Bobo da Corte, ele iria fazer palhaçadas para 
alegrar o rei, mas foi em vão. Sem ter mais o que fazer o Bobo perguntou: 

_ Porque o senhor está assim? Conte-me.
O rei respondeu:
_ É que vou fazer uma viagem e não preparei nada, não sei como vou, 

onde vou me hospedar, como vai ser lá. Não comprei as passagens.
O Bobo tirou a roupa de palhaço e deu ao rei dizendo:
_ Vista, porque nesse castelo quem é o Bobo é o senhor. 

Qual é o seu papel nessa estória. Você sabe que faremos uma viagem, 
mais cedo ou mais tarde. Você sabe que existe uma realidade espiritual sobre 
esta na qual vivemos. Já se preparou? Conhece o caminho?

Estas lições querem ajudar você com esta questão tão importante. 
Aqui você vai conhecer o caminho que pode te levar a vida eterna. Nosso 
desejo é que você estude com muita atenção cada lição e que o Espírito 
Santo lhe mostre a única maneira de conhecer a Deus. Lembre-se, este é o 
conhecimento que verdadeiramente importa.
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A BÍBLIA; SERÁ 
QUE ESSE LIVRO 
TEM VALOR?
Salmo 119.105-112

A Bíblia. O que tem este livro de tão especial para que durante 
a História da humanidade tantas pessoas tenham morrido por causa 
dele? Outros tenham tentado destruí-lo, mas sem sucesso, e tantos o 
sigam com toda força do seu ser? O que faz desse livro tão especial 
para que seja o livro mais traduzido e lido do mundo?

Não é difícil ouvir ou ler testemunhos de pessoas que dizem 
que suas vidas mudaram após conhecer a Bíblia. Alguns relatam o 
que para eles foi um verdadeiro milagre; como o conhecimento da 
Bíblia os livrou do suicídio, trouxe sentido para a vida, paz na família, 
certeza de salvação. De vez em quando também aparece alguém para 
dizer que a Bíblia é na verdade um arrumadinho de algumas pessoas 
da Igreja Romana para dominar os outros e enriquecer. Será que este 
livro tem valor mesmo?

Quem tem razão? Bem, só tem um jeito de poder falar sobre 
a Bíblia que é conhecendo-a, pois não é nem um pouco inteligente 
alguém falar do que não sabe. Assim, eu convido você para conside-
rar alguns fatos sobre a Bíblia que quem sabe lhe ajudarão a tirar suas 
conclusões.

Leia capítulo 09 
do Manual; Capitulo 01 

da Confissão de Fé 
Congregacional
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ESCLARECENDO

O que é a Bíblia?

Na realidade a Bíblia, ou Sagradas Escrituras, não é um livro, 
mas uma “biblioteca”. A palavra “Bíblia” (βίβλια) é grega e plural, 
significa “livros”. Ela contém 66 livros que foram escritos por vários 
autores em lugares e épocas diferentes. Sua origem se deu entre os 
Judeus (os israelitas), povo que Deus escolheu para serem portadores 
de sua revelação (Deuteronômio 7. 6-8; João 4. 22; Romanos 9. 4-5). 
As Sagradas Escrituras se dividem em duas partes: Antigo e Novo Tes-
tamento.

a) O Antigo Testamento. Esta parte contém 39 livros, conta a histó-
ria da origem e desenvolvimento do povo de Israel. É chamado Antigo 
porque conta como Deus se revelou e fez com eles uma primeira alian-
ça/pacto/testamento (Êxodo 24. 1-8; Deuteronômio 5. 2-5; 9.9). Esta 
parte foi escrita na língua hebraica, com uns pequenos trechos 
na língua aramaica, começando a sua escrita por volta de 1.400 anos 
antes de Jesus Cristo nascer. Conta sobre as atuações de Deus entre o 
povo de Israel e anuncia a vinda do Salvador (Isaias 9.6; Miqueias 5.2). 

b) O Novo Testamento. Esta parte contém 27 livros e foi escrita 
totalmente na língua grega depois do nascimento de Jesus Cristo. 
Conta a história do Salvador: seu nascimento, vida, morte, ressurrei-
ção e como Ele voltará em glória. Ainda relata como seus apóstolos 
levaram ao mundo a mensagem do Evangelho (boas notícias) e como 
foram formadas as primeiras igrejas cristãs. É chamado “novo” por-
que revela que em Jesus Cristo Deus fez uma “nova aliança/pacto/
testamento”, agora não só com os judeus, mas com pessoas de qual-
quer nação que creem em Cristo como salvador (Lucas 22.20; Apo-
calipse 5. 9-10). Esta nova é superior a “antiga aliança” (Antigo 
Testamento), pois é eterna e final (Jeremias 31. 31-33; Hebreus 8).
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APROFUNDANDO

Organizando os livros da Bíblia. Agora pegue sua Bíblia e abra 
no índice ali você vai encontrar os nomes de todos os livros que for-
mam sua composição. Como exercício leia todos estes nomes para 
conhecê-los.

Uma coisa muito importante é saber que a Bíblia está organiza-
da por assuntos e não por ordem cronológica. Agora vamos conhecer 
a classificação destes livros na ordem em que aparecem em nossas 
traduções.

Lei (de Gênesis a Deuteronômio). 
Narram a história da criação do mundo e 
a desordem por causa do pecado. Mostram 
como Deus constrói a nação de Israel, sua 
escravidão no Egito, a libertação através de 
Moisés, e como lhes revela Suas leis e a forma 
de adorá-Lo.

História (de Josué a Ester). Este bloco 
narra como o povo de Israel entrou na “Ter-
ra Prometida”, o estabelecimento dos reis, a 
divisão do reino de Israel, e como depois o 
povo perdeu esta terra por causa da desobedi-
ência a Deus. Mostra também como a mise-
ricórdia do Senhor os restaurou dando-lhes 
um novo começo.

Poesia (de Jó a Cantares). Nestes livros 
temos reflexões poéticas que ajudam a enten-
der o agir de Deus e a viver conforme seus pa-
drões. Aqui está incluso o Livro dos Salmos 
um dos mais amados do mundo.

Profecia (de Isaias a Malaquias). Os 
profetas de Israel são os mensageiros envia-
dos por Deus para advertir o povo quanto a 
sua conduta e lhes transmitir esperança com 
suas mensagens. Formando a expectativa da 
vinda do Messias Salvador (Jesus Cristo).

Antigo 
Testa-
mento
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Evangelhos (de Mateus a João). Estes 
livros narram a história de Jesus Cristo, sua 
vida, morte e ressurreição. Registram tam-
bém seus ensinamentos para seus seguidores.

Atos dos Apóstolos. Este livro narra a 
história do nascimento das primeiras igrejas 
cristãs. Mostra como após a morte de Cristo 
os seus apóstolos e discípulos divulgaram sua 
mensagem por diversos lugares e como mui-
ta gente aceitou a Jesus como o Salvador.

Cartas de Paulo (de Romanos a Fi-
lemon). Estes textos são cartas do apóstolo 
Paulo para igrejas ou pessoas particulares. 
Aqui temos muitos conselhos práticos para 
a vida cristã.

Outras Cartas (de Hebreus a Judas). 
Estas são cartas de outros seguidores de Jesus 
enviadas de forma universal para o maior nú-
mero de leitores possíveis.

Profecia (Apocalipse). Este é o livro 
mais enigmático do NT e da humanidade. 
Um escrito cheio de imagens simbólicas, 
muito difícil de interpretar. Para o consenso 
geral aqui estão registrados o julgamento fi-
nal e o triunfo de Cristo sobre o mal.

Novo 
Testa-
mento
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PRATICANDO

I- De onde veio a Bíblia?

Quem teria produzido 
este livro tão especial? Para ter 
tanta fama e fazer tanto sucesso 
quem seria seu autor, ou auto-
res? Agora é sua vez de testar 
seus conhecimentos. Abaixo 
temos vários versículos bíblicos (para saber o que são capítulos e ver-
sículos veja acima) que você deve ler e após entendê-los responder as 
perguntas nos espaços em branco. Você não deve copiar o versículo, 
mas colocar as respostas com suas palavras.

a) Leia Êxodo 6.1 e diga quem falava para Moisés as coisas que ele escrevia? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
b) Para o apóstolo Pedro quem orientou os escritores da Bíblia (2 Pedro 1. 
20-21)? _____________________________________________________
___________________________________________________________
c) Leia 2 Timóteo 3.16, este texto diz que as Escrituras Sagradas são boas 
para que? ___________________________________________________
___________________________________________________________
d) Leia 1 Pedro 1. 10-12 e diga quem orientava os profetas que falavam na Bí-
blia? _______________________________________________________
___________________________________________________________
e) De acordo com 1 Coríntios 2.13; 14. 37, o apóstolo Paulo dizia que o que 
ele escrevia vinha de que fonte? __________________________________
___________________________________________________________
f) João, o autor do Apocalipse estava escrevendo a revelação de quem (Apo-
calipse 1.1-3)? ________________________________________________
___________________________________________________________
g) Pelo que leu até aqui o que você diria sobre a Bíblia? ________________
___________________________________________________________

João (livro)

Capítulo     3

                                  Versículo
       16                   “Porque Deus amou o mundo 

de tal maneira que deu seu Fi-
lho unigênito, para que todo 
aquele que nele crê não pereça, 
mas tenha a vida eterna”.
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II- A importância da Bíblia.

Agora que você já conhece um pouco da Bíblia veja que importância ela 
pode ter na sua vida.

a) Jesus diz que um grupo de homens de seu tempo chamado Saduceus erra-
va porque (Mateus 22.29)? ______________________________________
___________________________________________________________
b) Leia Hebreus 4.12 e fale do poder da Palavra de Deus._______________
___________________________________________________________
c) Para Jesus a Palavra de Deus era o que (João 17.17)? __________________
___________________________________________________________
d) Leia o Salmo 119. 11 e diga como uma pessoa pode se livrar do pecado. __
___________________________________________________________
e) Leia Tiago 1.22-24 e diga o que Tiago nos manda fazer com relação a Pala-
vra de Deus. _________________________________________________
___________________________________________________________

Depois de tudo que você viu quem sabe tenha uma pergunta: 
quem é esse Deus que nos deu a Bíblia? Quer conhecer um pouco 
sobre Deus? Esse é o assunto de nossa próxima lição.
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SAIBA MAIS:
CUIDADOS QUE VOCÊ DEVE TER AO ESTUDAR SUA 
BÍBLIA

1- Antes de ler faça uma oração pedindo ao Espírito Santo a iluminação 
para entender o que você está lendo.

2- Deixe que a Bíblia interprete a si mesma. Uma passagem difícil pode 
ser entendida lendo outra passagem sobre o mesmo assunto.

3- Nunca ache que um texto isolado prova alguma coisa. Para se formar 
uma doutrina ela deve estar respaldada em vários versículos das Escrituras.

4- Sempre observe o contexto (os versículos antes e depois, às vezes o 
livro) para saber o que o autor tinha em mente. Nunca use um texto sem con-
texto.

5- Procure saber que tipo de literatura você está lendo. Na Bíblia temos: 
narrativas, prosa poética, poesia, cartas; e cada tipo de literatura deve ter suas 
regras de interpretação. Por exemplo: não se interpreta um texto figurado (pará-
bola) como se fosse literal.

6- Não pense que um texto tem vários significados, cada texto tem um 
sentido. A aplicação pode ser variada, mas o significado não.

7- Sempre procure responder as seguintes questões antes de fazer sua 
interpretação:

a) Quem escreveu?
b) Quando escreveu?
c)  Onde escreveu?
d) Para quem escreveu?
e) Por que escreveu?
f)  Como este texto pode ser aplicado a minha vida?

8- Não tenha pressa. Lembre-se de que o objetivo não é acabar a leitura, 
mas entender o que se leu. Se não entender releia.

9- Adote um modelo sistemático de leitura. Não leia hoje em um livro e 
amanhã em outro, mas ao começar um livro vá até o fim. 

10- Sempre interprete sua experiência à luz das Escrituras e NUNCA as 
Escrituras à luz da sua experiência. A regra não é o que acho, sinto, ou parece 
mais lógico, mas o que a Bíblia diz sobre isso.

11- Use o Novo Testamento para entender o Antigo Testamento.
12- Saiba que na Bíblia existem textos descritivos e prescritivos. Os des-

critivos apenas descrevem as ações, os prescritivos nos prescrevem doutrinas. 
Assim, cuidado para não estar fazendo algo achando que a Bíblia prescreveu, 
quando apenas foi uma descrição, mas não uma ordem para que cumpramos, 
e vice-versa.
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O ETERNO, 
QUEM É ELE?
Isaias 40. 12-31; João 17. 3

Em nosso encontro passado estuda-
mos sobre a Bíblia o livro de Deus. Agora, 
um bom jeito de entendermos um livro é co-
nhecendo seu autor, pois assim fica mais fácil 
saber suas intenções. Vamos nesta lição pro-
curar entender mais sobre o autor da Bíblia, 
isso vai te ajudar a compreendê-la melhor e, 
como vimos no texto de João acima, de acor-
do com o próprio Jesus conhecer a Deus é o 
caminho para a vida eterna.

Desde criança você escuta falar sobre 
Deus. Mas será que você sabe quem é Ele? 
Será que a ideia que você tem de Deus é a 
correta? Precisamos urgentemente conhecê-
-Lo para sabermos como agradá-Lo. Mãos à obra 
então.

ESCLARECENDO

É fato que O Eterno não pode ser plenamente conhecido por 

“Se Deus não é 
conhecido, não pode 
ser obedecido; porque 
a obediência é sempre 
baseada sobre o co-
nhecimento. Quando 
a alma é abençoada 
com o conhecimen-
to de Deus, descobre 
que este conhecimen-
to é vida (João 17:3), e 
vida é poder; e quando 
se tem poder pode-se 
agir”.

(C. H. Mackintosh. Estu-
dos no Livro do Êxodo, p. 67)

Para o instrutor: 
Leia capítulo 07 

do Manual; capitulo 02 
da Confissão de Fé 

Congregacional
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ninguém (Salmo 139.6; 145.3; Romanos 11.33), portanto perde tem-
po quem tentar compreender as coisas de Deus completamente, nun-
ca chegará a uma conclusão. Ele é infinito. Tudo que podemos conhe-
cer é o que Ele quis nos revelar (Mateus 11. 27; Romanos 1.19). Não 
é a sabedoria humana que faz Deus conhecido, mas a Sua revelação 
(1Coríntios 1.21; 2. 14; 2Coríntios 4. 3-4). Isto porque o finito, que 
somos nós, não pode compreender o infinito Eterno. 

Para alcançar o conhecimento do Eterno dependemos das Es-
crituras Sagradas, a revelação. O único guia seguro para sabermos so-
bre Deus é o livro dEle. Portanto, é por este livro que nos guiaremos 
em todas estas lições.

APROFUNDANDO

Uma primeira coisa a ser notada é que a Bíblia não se preocupa 
em tentar provar que Deus existe. Ela já pressupõe que uma pessoa de 
sã consciência, não negará a existência do Ser criador, e que a criação 
é um testemunho incontestável da existência dEle (Gênesis 1.1; Sal-
mo 19. 1-2). Para a Bíblia a pessoa que vê tudo o que existe e diz que 
surgiu no nada é sem juízo, pois todo efeito tem que ter uma causa 
(Salmo 14.1; Romanos 1.18-20).

É claro que não se pretende neste estudo dissecar a natureza 
divina, isso seria impossível, apenas vamos dar uma olhada em como 
a Bíblia revela um pouco da natureza do Eterno, sem querer ser exaus-
tivo. 

• Deus é Infinito (Êxodo 3. 14-15; Salmo 90.2). Ele é um ser abso-
luto. Não provém, nem é condicionado por coisa alguma. Ele é a causa de 
tudo, e é livre de qualquer fronteira / limitação.
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• Deus é Espírito (João 4.24). Por ser um Espírito Ele não é um Ser 
corpóreo, material. Deus não possui as propriedades da matéria, porque um 
espírito não tem estas propriedades (Lucas 24. 37-39) e, portanto, jamais 
pode ser entendido pelos sentidos físicos (João 1.18). Por esta causa, é expres-
samente proibido na Bíblia fazer imagens e representações de Deus (Êxodo 
20. 4; Romanos 1. 23-25).

• Deus é Pessoal (João 1.18; 10. 30; 1João 4. 8). Isto significa que 
Deus tem mente, vontade, é inteligente, possui razão, autoconsciência, in-
dividualidade, autodeterminação. Por isso qualquer um que confunde Deus 
com uma força, uma energia, um poder, uma mente cósmica ou coisas seme-
lhantes, está errado.

• Deus é puro / Santo (Levítico 11. 44; Isaías 6. 1-3; 1João 1. 5-6). Isto 
significa que Ele é essencialmente (na sua natureza) puro, não existe mal em 
seu Ser. Ele é completamente Santo (Salmo 77. 13).

PRATICANDO

Como fizemos na lição 01, agora é hora de usar sua Bíblia para 
descobrir mais sobre Deus. Você deve escrever as respostas com suas 
palavras nos espaços em branco.

I- A existência de Deus.

a) Leia o Salmo 14. 1 e responda: quem nega que Deus existe é: __________
___________________________________________________________
b) De acordo com Salmo 19.1-6 e Romanos 1. 18-20 o que nos mostra que 
Deus existe: _________________________________________________
___________________________________________________________
c) Gênesis 1.1 nos diz que Deus fez o que? __________________________
___________________________________________________________

II- Quem é Deus?

Como já dissemos aqui ninguém conhece Deus completamen-
te, e não é nossa intenção tentar fazer isso, mas existem algumas ca-
racterísticas de Deus reveladas em sua Palavra que precisamos saber.
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a) De acordo com o Salmo 90.2 Deus é: __________________________
___________________________________________________________
b) De acordo com João 4.24 Deus é: _____________________________
__________________________________________________________
c) Jó 11. 7-9 diz que Deus é: _____________________________________
d) De acordo com João 1.18; 1Timóteo 6.16, Deus além de ser imortal é: _____
___________________________________________________________
e) De acordo com o Salmo 115 qual a diferença principal entre o Deus ver-
dadeiro e as imagens? __________________________________________
f) De acordo com Malaquias 3.6; Tiago 1.17 Deus é:  ___________________
___________________________________________________________
g) De acordo com 1Reis 8. 39; 1João 3. 20 Deus é: ____________________
___________________________________________________________
h) De acordo com Salmo 139. 7-10; Jeremias 23. 24 Deus é: _____________
___________________________________________________________
i) De acordo com Gênesis 17.1 Deus é: _____________________________
___________________________________________________________

III- Trunidade o que é isso?

A Bíblia quando fala sobre Deus O apresenta como Pai, Filho 
e Espírito Santo e diz que não são três deuses, mas Um único Deus. 
Sim, eu sei que isso é um grande mistério, Deus é mesmo incompre-
ensível. Agora, mesmo tendo conhecimento que isso é difícil de en-
tender não podemos deixar de falar no assunto, pois está descrito na 
Palavra dEle. Assim, vamos ver esta revelação de Deus como Pai, Filho 
e Espírito Santo nas Escrituras.

a) Deuteronômio 4. 35, 39 fala sobre ______________________________
___________________________________________________________
b) João 1.1-3; 20.28; Romanos 9.5; Tito 2.13; 1João 5.20 dizem que Jesus é 
igual a ______________________________________________________
c) Atos 5. 3-4 e Isaias 6. 9-10 comparado com Atos 28. 25-27 falam que o Es-
pírito Santo é igual a ___________________________________________
___________________________________________________________
d) Em Atos 17. 24  Deus é ______________________ do céu e da terra.
e) Em Atos 10.36 e Filipenses 2.11 Jesus é __________________________
___________________________________________________________
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f) De acordo com 2 Coríntios 3. 16-17 o Espírito Santo é______________
___________________________________________________________
g) Isaias 6.3 diz que ________________________________ é o Senhor dos 
Exércitos.
h) Atos 3. 13-14 além de chamar Jesus de “Justo” o versículo 14 diz que Jesus 
é o ________________________________________________________
i) Isaias 63.10 e Romanos 15.16 falam sobre o Espírito _________________
j) 1Crônicas 28.9 diz que Deus _______________________todas as coisas.
k) João 2. 24-25; 21. 17 mostram que Jesus ______________todas as coisas.
l) 1Coríntios 2. 10-11 mostra que o Espírito Santo ___________________
_______________todas as coisas.

Agora observe o quadro abaixo e veja como o Pai, Filho e Espí-
rito Santo são apresentados como tendo as mesmas características na 
Bíblia:

De tudo que estudamos conclui-se inevitavelmente que a Bíblia 
não apresenta três deuses, mas uma só essência divina, que se revela 
como Pai, Filho e Espírito Santo. Importante notar que na revelação 
não se pode confundir as funções. Ao Pai pertence à vontade divina, 
a formação dos propósitos. Ao Filho a mediação e a execução do pla-
no do Pai. E ao Espírito pertence à revelação, a preparação para toda a 
obra do Filho (Efésios 1.11; 1Timóteo 2.5; João 16.8-11). 

O Espírito Santo é Jesus (Filho) é Deus (o Pai) é

Criador Gn 1.2; Jó 33.4; Sl 
104.30

Jo 1.1-3, 10; Hb 1.2, 
8-10

Gn 1.1

Justificador 1Co 6.11 Rm 5.1 Rm 3. 25-26

Deus At 5. 3-4 Rm 9.5; 1Jo 5.20 Jo 17.3

Senhor 2Co 3.17 At  2. 36; Fp 2.11 At 17.24

Eterno Hb 9.14 Is 9.6; Mq 5.2 Sl 90.2

Onisciente Ez 11.5; 1Co 2. 
10-11

Mt 9.3-4; Jo 16. 30-31 1Cr 28.9

Onipresente Sl 139. 7-8 Mt 18.20; 28.20 Hb 4.13
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m) Depois de ler tudo que foi escrito acima podemos dizer que Deus, Jesus 
e o Espírito Santo têm as mesmas: ______________________________
__________________________________________________________

Alguns grupos religiosos ensinam que Jesus não pode ser adora-
do por que Ele é a primeira criação de Deus, mas não é igual a Deus. 
Assim, leia com atenção Mateus 4.10 e com este texto na memória 
responda as perguntas seguintes.

a) O que diz João 5. 23? ________________________________________
___________________________________________________________
b) Em Mateus 21. 15-16 as crianças louvaram a quem? _________________
___________________________________________________________
c) Em João 1.29 João Batista diz que Jesus é o _______________________
____________de Deus.
d) Apocalipse 5. 11-14 mostra os seres do céu e de todo universo fazendo o 
que com o Cordeiro? __________________________________________
___________________________________________________________
e) De acordo com João 16. 13-14 a missão do Espírito Santo na terra é levar 
as pessoas a fazer o que com Jesus _________________________________
_______________________________________________________
f) Depois destas leituras que conclusão você chega, devemos adorar a Jesus? 
___________________________________________________________

IV- Conhecendo o Espírito Santo

Alguns grupos religiosos também afirmam que o Espírito Santo 
não é Deus, nem é uma Pessoa divina, seria algo como uma força ou 
energia, por isso não devemos adorá-Lo. Abaixo vamos mostrar algu-
mas passagens bíblicas que vão nos esclarecer mais sobre o Espírito 
Santo de Deus. Você deve ler o texto e achar a característica do Espi-
rito que aparece.

a) Em Romanos 8.26-27 o Espírito Santo ___________________________
_______________________________________________  por nós.
b) Em Efésios 4.30 não se deve __________________________________
________________________ o Espírito Santo.
c) Em Atos 10. 19-20 o Espírito Santo _____________________________
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______________________________ a Pedro.
d) Em Atos 15. 28 o Espírito Santo tomou uma _____________________
___________________________________________________________
e) Em Atos 13.2 o Espírito Santo ____________________ os missionários, 
Barnabé e Saulo.
f) De acordo com Romanos 15.30 o Espírito Santo tem ________________
___________________________________________________________
g) De acordo com 1Coríntios 2. 10 o Espírito Santo __________________
_________________ todas as coisas.
h) Todas estas passagens mostram características de uma ______________
___________________________________________________________

Assim, a Bíblia mostra um único Deus revelado como Pai, Filho 
e Espírito Santo. Entender? Não podemos entendê-Lo, só podemos 
adorá-Lo na sua grandeza, profundidade e mistério (Romanos 11. 33-
36).

Agora preste atenção: existem três coisas para você saber a res-
peito de Deus que farão uma diferença fundamental em sua vida.

a) Levítico 11. 44-45; 19. 2; Isaías 6.3 mostram que Deus é: _____________
b) Deuteronômio 32.4; Salmo 89.14; 1João 2.29) dizem que Deus é: ______
___________________________________________________________
c) Provérbios 17.15 diz que Deus abomina o que? ____________________
___________________________________________________________

Sabendo que Deus é Justo, Santo e abomina quem perdoa cul-
pados como vimos acima eu devo perguntar: isso é uma boa notícia? 
Faz alguma diferença para mim? Devo ficar alegre ou triste sabendo 
que Deus que é Justo e Santo? Este assunto será abordado na próxima 
lição.

www.aliancacongregacional.com
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PORQUE EXISTE 
O MAL NO 
MUNDO?
Gênesis 3. 1-6; Romanos 5. 12-21

Terminamos a última lição constatando que Deus é Justo, San-
to e abomina quem salva culpados. Diante de Deus todo culpado 
deve pagar pelo crime. Isso é ser justo. E qual a situação do mundo a 
nossa volta?

O profeta Habacuque certa vez questionou Deus. Ele disse: 

Ó SENHOR Deus, até quando clamarei pedindo ajuda, e tu 
não me atenderás? Até quando gritarei: “Violência!”, e tu não 
nos salvarás? Por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras 
a injustiça? Estou cercado de destruição e violência; há brigas e 
lutas por toda parte. Por isso, ninguém obedece à lei, e a justiça 
nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons, e a justiça 
é torcida (Habacuque 1.2-4. NTLH). 

Este é um retrato do mundo a nossa volta, ele é mau. Mas, esse 
mal vem de onde?

ESCLARECENDO

Quando se refere ao começo do mundo a Bíblia diz que o ser 

Para o instrutor: 
Leia o capítulo 

03 do Manual; capítulo 
07 da Confissão de Fé 

Congregacional
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humano foi criado a imagem de Deus (Gênesis 1. 26), e que Deus 
criou tudo perfeito (Gênesis 1. 31). Mas, a perfeição não durou muito 
tempo, não por causa de Deus, mas por causa de nós seres humanos. 
Diz as Escrituras que o ser humano criado, rapidamente deixou de ou-
vir a Deus e deu ouvidos a um espírito mau, inimigo de Deus (Gênesis 
2. 17; 3; Apocalipse 12.9). Sim, na criação original um ser espiritual 
mau chamado Satanás, Diabo, veio do mundo espiritual para tentar 
e levar os humanos ao erro. Foi por este ser que o mal entrou no 
mundo, o ser humano deu ouvidos a ele. E com essa atitude de ser 
independente do Criador, ouvindo este ser mau, e querendo fazer as 
coisas por sua própria conta, os primeiros humanos colocaram a si e 
a toda humanidade no pecado (Romanos 5. 12, 17-19). Por esta por-
ta todos os desarranjos que conhecemos hoje, em todos os aspectos, 
chegaram.

APROFUNDANDO

Como vimos acima, o Diabo, a antiga serpente (Apocalipse 
20.7), levou os primeiros seres humanos a prática do erro (Eclesiastes 
7.20; Romanos 3.23), e assim quebraram as leis de Deus (1João 3.4).  
Esse primeiro pecado do gênero humano que é chamado de “Que-
da” envolveu completamente o primeiro casal e teve drásticas conse-
quências para a humanidade (Gênesis 2.17-3. 1-24). O ser humano e o 
mundo foram atingidos nos seguintes aspectos:

• Psicológico (Gênesis 3.7) - Romperam-se os relacionamentos psico-
lógicos, ou seja, do ser humano consigo mesmo. Diz-nos o relato que após 
o pecado apareceu a “vergonha”. Vergonha é sentimento de insegurança 
provocado pelo medo do ridículo. É quando a pessoa fica insegura, não 
estando mais a vontade consigo, acha que tem algo errado em si. O primeiro 
casal perde a segurança de antes quando “estavam nus e não se envergonhavam” 
(Gênesis 2. 25).

• Social (Gênesis 3. 12-16) - Começou a haver discórdia entre o ho-
mem e a mulher. E ele joga a culpa pelo erro dos dois nela. A justiça e a 
moral são diretamente afetadas.
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• Ambiental (Gênesis 3. 17-19) -  O ato do primeiro casal descontro-
lou a harmonia da terra, e esta passou a produzir o que é mau. O apóstolo 
Paulo diz que só quando os filhos de Deus aparecerem na glória final haverá 
a restauração ambiental do planeta que até agora está sujeito a escravidão 
(Romanos 8. 19-22). Eis a razão dos desastres ambientais e naturais. A terra 
foi afetada pelo primeiro pecado, tudo ficou desajustado, e só com a volta de 
Cristo haverá também uma restauração ecológica, tudo voltará a harmonia.

• Físico/Espiritual (Gênesis 3. 8-10, 22-24; João 3. 1-7; Romanos 5. 
12) - Este foi o maior estrago que a desobediência deles causou: a morte física 
e espiritual. O ser humano nasce já debaixo da condenação merecida pela 
culpa do pecado, e por isso já é objeto da ira de Deus, este é seu estado per-
manente (João 3. 36). Veja que Paulo diz que nascemos originalmente sob a 
ira de Deus (Efésios 2. 1-3).

OS TRÊS TIPOS DE MORTE

Morte física/temporal (Romanos 5. 12; 6. 23) - No mun-
do todos estão sujeitos a desintegração corporal com todas as 
suas enfermidades e misérias. A morte física é uma realidade 
da qual ninguém pode escapar. É a separação entre o corpo e 
o espírito (Genesis 35.18; Salmo 146.3-4; Lucas 23.46).

Morte espiritual (1Coríntios 15. 22a) - O pecado afetou 
diretamente a imagem divina no homem, tornou-o estranho a 
Deus e inteiramente corrupto em sua natureza. O casal ago-
ra se esconde de Deus que os expulsa do jardim, aconteceu 
a separação (Gênesis 3). A vida espiritual foi perdida, pois 
Deus afirmara que no dia em que eles comessem deste fruto 
morreriam (Gênesis 2. 16-17). E esta separação de Deus foi 
a morte espiritual. Logo, se “todos pecaram” (Romanos 3.23), 
e se a consequência primária do pecado é a morte espiritual 
(separação de Deus), então todos estão separados de Deus e 
naturalmente, todos estão mortos. Essa é a condição do ser 
humano natural atualmente (Colossenses 2.13).

Morte eterna/segunda morte (Apocalipse 20.13-14) - O 
pecado também causa a separação eterna entre Deus e todos 
os que não se arrependem quando Deus julgar o mundo no 
fim dos tempos. Estando assim os que forem condenados to-
dos debaixo da maldição da eterna condenação (Mateus 25. 
41; Romanos 2. 5-8). 
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PRATICANDO

I- A situação do ser humano natural na terra

Leia os textos a seguir e responda qual a consequência do peca-
do na vida do ser humano aparece:

a) De acordo com João 3.6 todo ser humano natural é : ________________
___________________________________________________________
b) De acordo com Romanos 3.23; 5.8 o ser humano é essencialmente: ____
___________________________________________________________
c) De acordo com Romanos 3. 9-10 Paulo diz que não existe: ____________
___________________________________________________________
d) De acordo com 1João 3.4 o ser humano quando peca quebra o que? ____
___________________________________________________________
e) De acordo com João 8.34 o ser humano natural é: __________________
___________________________________________________________
f) De acordo com Isaias 59. 1-2 o ser humano pecador está: _____________
___________________________________________________________
g) De acordo com Romanos 5.10; 8.7-8 o pecado faz do ser humano: ______
___________________________________________________________
h) De acordo com 2Coríntios 4.4-6 o ser humano pecador está: __________
___________________________________________________________
i) De acordo com Romanos 3.23 o ser humano pecador precisa da: _______
___________________________________________________________
j) De acordo com Gênesis 2.17; Mateus 8. 18-22; Efésios 2. 1-6; Colossenses 
2.13 o ser humano pecador está: _________________________________
___________________________________________________________
k) Jesus diz que a pessoa que não obedece a Deus está debaixo de que (João 
3.36)? ______________________________________________________
l) Lendo Ezequiel 18.4 e Romanos 6.23 qual a única pena para quem é peca-
dor? _______________________________________________________
m) De acordo com Marcos 16. 15-16; João 3. 18, 36; Apocalipse 20. 15 o ser 
humano pecador está:__________________________________________
___________________________________________________________
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Assim, o estado de queda que se seguiu ao primeiro pecado de 
Adão e Eva é agora de toda humanidade, isso se chama pecado ori-
ginal. Todos que aqui nascem trazem esta natureza carnal (Jó 25. 4; 
Salmo 51. 5; Efésios 2.3); nascem mortos espiritualmente, separados 
de Deus.  É assim porque a natureza humana (carnal) deseja não o 
que é bom, mas o que é contrário a vontade de Deus (Romanos 8.7-8; 
Gálatas 5. 17-21). O primeiro pecado (como vimos no começo desta 
lição) atingiu o ser humano completamente, profundamente.

Agora, você lembra que no final da lição anterior lemos na Bí-
blia que Deus é essencialmente Justo e Santo? Seu critério para se 
relacionar com alguém é a santidade (1Pedro 1.16). Por ser assim Ele 
não perdoa o culpado se o mesmo não pagar a pena? Isso faz uma 
diferença fundamental para nós, pois como acabamos de estudar to-
dos somos pecadores, culpados. Não podemos dar o que Deus requer.

Merecemos o que? O que fazer para sair desta condição? Deus 
não pode passar a mão em nossa cabeça e deixar tudo para lá, assim 
Ele seria injusto. Será que estamos todos perdidos? E se eu fizer mui-
tas caridades durante a minha vida será que não apaga um pouco de 
minhas maldades? Como posso me livrar da pena pelos meus pecados 
que como vimos é a morte? Este é o assunto da próxima lição.

INJUSTO E 
PECADOR

JUSTO E 
SANTO

ISAIAS 59.1-2

SEPARAÇÃO
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EXISTE UMA 
SAÍDA?
(O que NÃO é e o 
que é o evangelho)
Romanos 5.1

Depois do que estudamos até aqui vendo como Deus é puro 
e como nós somos impuros – a impureza fazendo uma grande sepa-
ração entre nós e Deus – devemos agora ter a resposta se isso nos faz 
perdidos para sempre, pois como vimos na última, lição a situação do 
pecador não é das melhores. 

E a resposta é que existe uma saída. O Eterno Deus providen-
ciou o caminho para o livramento da condenação que o pecado traz; 
existe uma solução para o problema: é o Evangelho. Não é por acaso 
que a palavra “evangelho” significa “a boa notícia”, “a boa nova”, “no-
tícias alegres” (Marcos 16. 15-16; Lucas 2. 8-11). 

ESCLARECENDO

Quando erramos, erramos contra Deus (Salmo 51.4) e isso acar-
reta algumas consequências decisivas:

1- Culpa – Culpa é o merecimento da punição ou a obrigação de 
oferecer satisfação à justiça. Explicando: quem deve é obrigado pagar.

2- Julgamento – toda vez que se quebra uma lei (e o pecado é a 
quebra da Lei de Deus – 1João 3.4) se aguarda um julgamento. Nós 
desobedecemos a Deus e assim merecemos ser julgados por Ele (Ro-

Leia o capítulo 04 
do Manual; capítulos 09, 

12, 15-17, 21 da 
Confissão de Fé 
Congregacional
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manos 14.12).
3- Pena – pena é punição que o que tem a lei (juiz) aplica sobre 

o culpado. No nosso caso a pena pelo pecado é a morte (Romanos 
6.23).

O Evangelho é a mensagem, a boa notícia, de como o ser hu-
mano pode sair desta situação. Logo, toda mensagem que não tiver 
este objetivo; que não mostrar esta solução, não é o Evangelho. 

APROFUNDANDO

Vamos começar mostrando algumas mensagens que se escuta 
muito por aí, mas que NÃO são o Evangelho: 

a) Não é Terapia de autoajuda e bem-estar. Em muitas “pre-
gações” hoje em dia o ouvinte é ensinado a como extrair de si o seu 
máximo potencial. Somos saturados com palestras recheadas de frases 
tipo: “você nasceu para vencer; você é um vitorioso; levante a cabeça Deus 
te dá vitória; seja um vencedor; venha ser feliz”. Esta psicologia saída do 
homem e centrada no homem é condenada por Paulo (1Coríntios 
1.19-21; 2.1-4). Porque o centro de toda pregação evangelística deve 
ser Cristo e não o ser humano. O Evangelho não é oferecimento de 
bem-estar, mas ao contrário. Cristo, quando alguém desejava segui-lo, 
mostrava as dificuldades, e não o tapeava com falsas promessas (Ma-
teus 10. 34-39; Lucas 9. 57-62). Mensagem de autoajuda mostra como 
resolver o problema da condenação do pecado? Se não, então não é o 
Evangelho.

b) Deus é amor. Que Deus é amor é verdade, o pecador precisa 
saber que Jesus só veio ao mundo se entregar na cruz porque Deus 
ama, e muito (João 3.16; Romanos 5.8). Mas isso não é tudo. Nossa 
noção de amor é permissiva, injusta. O amor humano não pune o 
erro, é pequeno e finito. É o amor das novelas e dos filmes de ro-
mance que desculpa quase tudo, mas contraditoriamente, começa e 
acaba rapidinho. Quem não já passou pela situação de tentar mostrar 
um erro, um pecado, a alguém e recebeu como resposta: “mas Deus é 
amor; não julgue Jesus Cristo veio aqui pregar o amor?!” É claro que Deus 
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é amor, mas não o amor liberal e relaxado quanto aos erros da socie-
dade moderna. O mesmo Deus que ama também exige (Marcos 10. 
17-23; Hebreus 12.6; Apocalipse 3.19). Algo muito importante para 
não esquecer é que o amor de Deus não passa por cima de Sua justiça, 
e Sua justiça diz que o pecador deve ser condenado. Saber que Deus 
é amor resolve o problema da condenação do pecado? Se não, então 
não é o Evangelho.

c) Moralismo. Alguns dizem que aceitar Jesus como Salvador 
é deixar de fazer coisas erradas como beber, fumar, se drogar, roubar, 
trair, isto é, ter vida moralmente correta. Mas, não podemos mistu-
rar o Evangelho com vida correta. Vida correta não é o Evangelho, é 
moralismo. Vida correta é consequência do Evangelho, mas não é o 
Evangelho. Veja bem, alguém pode ter vida correta e não ser converti-
do, nem conhecer o Evangelho. Alguém pode cumprir todas as regras 
morais de uma religião e não conhecer o Evangelho. Apresentar mora-
lismo no lugar do Evangelho passa a mensagem de que o que salva são 
as obras, mas obras não salvam ninguém (Efésios 2.8-10). Se as obras 
tivessem o poder de apagar pecados cada pessoa salvava a si própria, e 
teríamos o fenômeno estranho de que quem fizesse mais obras estaria 
mais salvo. Ora, isso é irracional. E se as obras salvassem Jesus teria 
morrido pelo quê? Ter vida correta resolve o problema da condenação 
do pecado? Se não, não é o Evangelho.

d) Milagres. Muitos “pregadores” procuram produzir milagres 
para com isso impressionar e assim angariar pessoas. Sabem que o ser 
humano se encanta fácil com o sobrenatural (1Coríntios 1.22-23). Só 
que alguém pode receber o milagre e mesmo assim não conhecer 
a Cristo. O cego curado citado em João 9.1-7, 34-38 só depois de 
um segundo encontro com Jesus, onde Cristo lhe explicou que era 
o Salvador, é que creu. Antes ele conhecia o “fazedor de milagres” 
apenas, como infelizmente muitos hoje também só conhecem Jesus 
nessa perspectiva. Milagres fazem parte do Cristianismo, mas não 
são o Evangelho. Você pode notar na Bíblia que em muitos lugares 
Jesus fez milagres e pediu que não dissessem nada a ninguém (Mateus 
7.36; 8.4; 16.20; Marcos 8.9; Lucas 8.56). E disse que milagres não 
salva ninguém (Mateus 7. 21-23). Saber que Cristo faz milagres resolve 
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o problema da condenação do pecado? Se não, não é o Evangelho.

PRATICANDO

Então o que é o Evangelho? O que você precisa saber para ter a 
salvação em Cristo? É hora de trabalhar.

I- A Justificação pela fé, uma nova relação.

Este é o processo que Deus usa para salvar uma pessoa pecadora 
que mereceria a condenação.

a) Lendo Levítico 18.5; Romanos 2.13; 10.5 aprendemos que o ser humano 
precisa de que para ter vida? _____________________________________
___________________________________________________________
b) Vimos acima que Deus deu sua Palavra para o ser humano cumprir. Você 
acha que o homem é capaz de cumpri-la (Romanos 8. 7-8; Tiago 2.10; 1João 3.4)? 
___________________________________________________________
c) Quando alguém não cumpre esta Palavra de Deus qual é a pena (Ezequiel 
18.4; Romanos 6.23a)? ________________________________________
d) De acordo com Eclesiastes 7.20; Romanos 3.9-10, o ser humano que aqui 
vive e não pode cumprir os mandamentos de Deus, é amigo ou inimigo de 
Deus, justo ou injusto? _________________________________________
e) Esta justiça que o ser humano não tem e precisa quem trouxe (Romanos 
3. 21-26)? ___________________________________________________
f) Vimos que para ter vida a pessoa deve cumprir a Palavra de Deus, quem 
obedeceu e cumpriu esta Palavra sem nunca ter errado (2Coríntios 5. 21; 
Hebreus 4.15; 1João 3.5)? ______________________________________
___________________________________________________________
g) Vimos acima que o ser humano pecou e deveria morrer; quem sofreu a 
morte que nós merecíamos (Gálatas 1. 3-4; 1Pedro 2. 24)? ____________
___________________________________________________________
h) De acordo com Mateus 3.17; Atos 2. 37-38; 3.19 o que é essencial fazermos 
para termos o perdão dos nossos pecados? _________________________
___________________________________________________________
i) Quando nos arrependemos dos nossos pecados e aceitamos a morte de 
Cristo na cruz como se fosse a nossa, nossos pecados são transferidos para 
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Ele e o que é transferido para nós (Romanos 4.25; 2Coríntios 5.21)? __
_________________________________________________________
j) Quando temos fé (convicção) nessa obra de Jesus, de acordo com Romanos 
5.1 somos ________________________ e temos _____________________ 
com Deus.
k) Quando aceitamos esta obra de Cristo feita na cruz com fé (convicção)
passamos a fazer parte de que (Efésios 2. 19)?_______________________
___________________________________________________________

Poderíamos representar este processo de quando uma pessoa 
sai da posição de injusta e inimiga de Deus para a posição de filha e 
justificada da seguinte forma:

1- Na situação em que se encontra hoje, o ser humano para ter 
vida espiritual precisa pagar o que Deus exige que é: 

• A morte por ter descumprido a Sua Palavra pecando, e; 
• O cumprimento completo de sua Palavra para não morrer. Porque 

no dia em que descumprir deve morrer como pagamento pelo crime. 
Então, a situação do ser humano é a seguinte: nasceu pecador e tinha 
que morrer para pagar o pecado, ressuscitar e no dia em que pecasse 
de novo, deveria morrer novamente para pagar o pecado, e assim por 
diante.

Quem pode fazer isso? Ninguém. 

2- Então acontece o milagre do Evangelho.  O Evangelho mos-
tra que JESUS CRISTO:
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a) Nasceu e viveu sem pecados, foi sempre puro cumpriu toda 
Palavra de Deus (1João 3.5);

b) Se fez “injusto” no lugar dos injustos, deu Sua vida como pa-
gamento pelos pecados dos que acreditam nEle (Marcos 10.45; 2Co-
ríntios 5.21; Gálatas 1. 3-4; 1Pedro 11. 18-20;  2.24);

c) Por ser sem pecado, ressuscitou obtendo a vida de volta e 
também justiça (Romanos 4.25);

d) E assim, pela fé nesta obra de Cristo feita na cruz o ser hu-
mano se une a Ele simbolicamente na sua morte, e morrendo com 
Cristo simbolicamente o ser humano paga o que deve pelo seu pecado 
(Romanos 6. 6-7; 7. 4-6);

e) A vida (justiça) que Jesus conseguiu cumprindo toda Palavra 
de Deus não serve para Ele, pois Ele já é justo, tem a vida inerente 
em Si, portanto, Cristo dá (transfere) esta vida (justiça) a todos os que 
têm fé nEle. A pessoa ressuscita simbolicamente com Cristo como se 
fosse outro, pois aquele ser humano anterior morreu, a Lei o matou, o 
crime está pago, agora é outro que vive: “Pois, quanto à lei, estou morto, 
morto pela própria lei, a fim de viver para Deus. Eu fui morto com Cristo 
na cruz. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E 
esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e 
se deu a si mesmo por mim” (Gálatas 2. 19-20, NTLH). Todo aquele que 
entendeu este sacrifício de Cristo aceitando-o em seu lugar, é como se 
deixasse de existir, vive agora “dentro de Cristo”. Isto é “se converter”.

Agora você entende o porquê Jesus deveria nascer neste mundo 
como um ser humano, a salvação é uma substituição. Deus sendo Jus-
to e Perfeito não poderia substituir o ser humano por algo maior ou 
menor que ele. Assim, para poder ser o substituto dos pecadores na 
cruz Jesus Cristo deveria nascer como um ser humano perfeito como 
foi. Quando fez isso Ele acabou com o poder do pecado: “Agora já 
não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo 
Jesus. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos 
com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei 
não pôde fazer porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado 
na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da 
nossa natureza pecaminosa a fim de acabar com o pecado” (Romanos 8.1-3, 
NTLH).

Justificados pela fé em Jesus Cristo, temos uma nova relação 
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com Deus, de inimigos passamos a amigos. Tudo isso graças à vida 
(obediência) e morte (sacrifício) de Cristo no lugar do pecador arre-
pendido que crer nesta obra maravilhosa. Isto é o Evangelho – subs-
tituição – a solução de Deus para o problema do pecado (2Coríntios 
5.21). 

Se depois de estudar esta lição você entendeu o que é ter fé em 
Cristo aceitando Sua obra na cruz em seu lugar, você não quer fazer 
isso agora? Se você reconhece sua situação de pecado, se reco-
nhece que precisa se arrepender, e que não pode pagar pelos 
pecados que já cometeu, confesse seus pecados a Cristo hoje, 
e aceite, acredite que a morte dEle na cruz foi em seu lugar e 
paga completamente sua divida. A condenação que você merecia 
Ele sofreu, e nEle você recebe a salvação, a vida espiritual. 

Agora o Senhor também deu uma ordem para seus servos, 
aqueles que decidiram de coração sincero segui-Lo: “Não abandonemos, 
como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo con-
trário, animemos uns aos outros e ainda mais agora que vocês veem que o dia 
está chegando” (Hebreus 10. 25-NTLH). O que isso significa? Este será 
o assunto de nossa última lição.

INJUSTO E 
PECADOR

JUSTO E 
SANTO

ROMANOS 5.1

JESUS
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PARA O INSTRUTOR:

05 EU PRECISO 
MESMO DE IGREJA?
Antes de começar leia: 

Mateus 16.16-18; Tito 2. 13-14

Até aqui nós já estudamos muitos assuntos; já aprendemos so-
bre a Bíblia e sua origem; sobre Deus, Sua justiça e santidade; sobre 
o ser humano seu pecado, injustiça e condenação, e como a obra de 
Cristo na cruz pode salvá-lo se a pessoa se arrepender e aceitar tudo 
que Jesus fez em seu lugar. Este é o Evangelho, isto é o que significa 
“aceitar Jesus”. Porém, quem é salvo por Cristo crendo neste Evan-
gelho passa a fazer parte de um novo povo. Vamos então conhecer o 
povo da Bíblia. 

ESCLARECENDO

As Escrituras falam de um povo diferente, povo que Jesus Cristo 
comprou para Si com sua morte. Quando nos referimos a este povo 
usamos um coletivo: igreja. Mas, o que é igreja? Quem inventou isso? 
Em quantos aspectos podemos estudar a palavra igreja? São muitas 
questões não é mesmo? 

É importantíssimo termos as respostas para elas, pois este é um 
dos assuntos mais importantes da Bíblia, e será central na vida do cris-
tão. Assim, estude com muita atenção os textos bíblicos apresentados 

Leia capítulo 11 
do Manual; capítulos 28-

32 da Confissão de Fé 
Congregacional
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nesta que é nossa última lição.

APROFUNDANDO

Para ficar fácil o entendimento podemos tratar  a palavra igreja 
em dois aspectos: espiritual e invisível, visível e local. 

a) Aspecto invisível e espiritual - Nesse sentido a palavra “igre-
ja” significa todos os cristãos verdadeiros, de todas as épocas; os que já 
morreram salvos e os que ainda estão vivos. Todos estes na terra e no 
céu formam um só grupo espiritual, invisível. O autor do livro de He-
breus diz que todos os seguidores de Jesus se unem a esse grupo: “Pelo 
contrário, vocês chegaram ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém 
celestial com os seus milhares de anjos. Vocês chegaram à reunião alegre dos 
filhos mais velhos de Deus, isto é, daqueles que têm o nome deles escrito no 
céu. Vocês chegaram até Deus, que é o juiz de todos, e chegaram também aos 
espíritos dos que são corretos e que foram aperfeiçoados” (Hebreus 12. 22-23 
- NTLH). Podemos então dizer que igreja neste sentido é a comuni-
dade dos salvos por Jesus em todas as épocas. Este grupo é invisível 
porque estes salvos só Deus os conhece. É a esse grupo invisível que 
Jesus se refere em Mateus 16.18. Segundo o ensino bíblico todo aquele 
que um dia acreditou de fato no Evangelho passa a fazer parte desse 
povo espiritual (Efésios 2. 17-19).

b) Aspecto visível e local - Quando a Bíblia usa a palavra “igreja”  
neste sentido significa comunidade, reunião de pessoas. Logo não 
podemos confundir igreja com uma casa. O lugar onde as igrejas se 
reúnem se chama “templo”. No mundo não existe nenhuma institui-
ção que seja “a Igreja”, mas existem “as igrejas”, pois esta comunidade 
espiritual e invisível que vimos acima na letra a é representada neste 
mundo pelas igrejas locais que estão em cada cidade, bairro, ou no 
campo. Entre essas igrejas locais existem as falsas e as verdadeiras. Para 
saber se uma igreja local é correta a Confissão de Fé Congregacional nos 
ajuda: 

As marcas para conhecer a verdadeira Igreja são estas: ela man-
tém a pura pregação do Evangelho, a pura administração dos 
sacramentos como Cristo instituiu, e o exercício da disciplina 
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eclesiástica para castigar os pecados. Em resumo: ela se orienta 
segundo a pura Palavra de Deus, rejeitando todo o contrário a 
esta Palavra e reconhecendo Jesus Cristo como único Cabeça. 
Assim, com certeza, se pode conhecer a verdadeira Igreja e a 
ninguém convém separar-se dela (Cap. XXVIII, 7).

Por estas definições já deu para perceber que igreja não é uma 
casa, mas as pessoas que se reúnem nas casas: “Saudai os irmãos de Lao-
dicéia, e Ninfa e à igreja que ela hospeda em sua casa” (Colossenses 4.15), 
ou em qualquer lugar. 

PRATICANDO

I- Aprendendo sobre a Igreja invisível (comunidade 
dos salvos)

a) De acordo com Mateus 16.18 quem edificou a Igreja? ________________
___________________________________________________________
b) Leia 1Coríntios 3.11; Efésios 2.20; 1Pedro 2. 4-7 e responda qual a Pedra 
principal e fundamento da Igreja _________________________________
c) De acordo com Efésios 1. 18-23; Colossenses 1. 14-19 quem é o Cabeça da 
Igreja? _____________________________________________________
d) De acordo com 1Pedro 2.9 a Igreja foi escolhida para que? ____________
___________________________________________________________

II- As igrejas locais no Novo Testamento

Vamos estudar agora como as igrejas locais são apresentadas na 
Bíblia.

a) Lendo 1 Coríntios 1.1-3; 2 Coríntios 8.1; Gálatas 1.1-3 podemos dizer que 
igreja local é um grupo de pessoas em uma localidade? __________________
b) No Novo Testamento onde as igrejas locais se reuniam (Romanos 16.5; 
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1Coríntios 16. 19; Colossenses 4.15)?______________________________
c) Lendo Atos 6. 1-5; 14. 23; 15. 1-5, 22-23; 1Coríntios 5. 1-5; 6. 1-5 podemos 
dizer que a igreja local era governada por uma pessoa ou pelos irmãos que se reu-
niam e tomavam as decisões? ____________________________________
___________________________________________________________
d) Lendo 1Coríntios 3. 1-4; 11. 17-22; Gálatas 3. 1-5; Apocalipse 2. 12-17 
podemos dizer que as igrejas locais da época bíblica eram perfeitas? ______
___________________________________________________________

Pelo que estudamos até aqui a Bíblia mostra que a igreja local 
é a reunião dos crentes em Cristo em qualquer lugar. Pessoas que se 
unem para adorar ao Senhor, decidirem seus rumos e propagarem o 
Evangelho. Mas que são imperfeitas e têm problemas porque é com-
posta por seres humanos e somos todos pecadores.

III- É necessário fazer parte de uma igreja local?

Vivemos na época em que muita gente tem assumido a postura 
de ser crente, mas sem ir a uma igreja local, eles querem ser cristãos 
em casa, sem se unir a uma comunidade. E até dizem que não precisa 
estar juntos com outros irmãos. Esta postura é correta?

a) Leia Atos 2. 42-47; 4. 23, 31; 5.12 e responda: as pessoas que se convertiam 
estavam sempre juntas ou separadas? ______________________________
b) De acordo com Romanos 16. 3-5; 1 Coríntios 16. 19 e Colossenses 4.15 
os irmãos costumavam fazer o que nas casas? _______________________
c) Em Mateus 28. 19-20 as pessoas que ouvissem o Evangelho e cressem 
deveriam ser o que? 
1__________________________________________________________
2__________________________________________________________
d) Agora que cremos em Cristo somos nossos donos, não devemos responsa-
bilidade a ninguém (Romanos 14. 7-9)? ____________________________
___________________________________________________________
e) Você tem vontade livre (Romanos 6.16; 1Coríntios 6. 19-20)? ________
___________________________________________________________
f) Quem aceita Cristo sua vida pertence a quem (2Coríntios 5.15)? ______
___________________________________________________________
g) Leia as palavras de Jesus em Mateus 18. 15-17 e responda: estas palavras de 
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Jesus teriam sentido se não fosse necessário ser parte de uma igreja local? ___
___________________________________________________________
h) Em Efésios 4. 11-12 Paulo diz que Deus estabeleceu na igreja pastores, 
mestres, etc.; estas palavras de Paulo teriam sentido se não fosse necessário 
existir igreja local? ____________________________________________
i) Em 1 Coríntios 11. 23-26 Paulo mandou os irmãos se reunirem celebra-
rem o que? _____________________________ Estas palavras teriam senti-
do se não fosse preciso fazer parte de uma igreja local? _________________
___________________________________________________________
j) As palavras de textos como 1Timóteo 5.17 e Hebreus 13.17 teriam sentido 
se as pessoas não participassem de uma igreja local? ___________________
k) O escritor de Hebreus 10. 25 diz que os cristãos não deveriam deixar de: 
________________ Estas palavras teriam sentido se não fosse necessário fa-
zer parte de uma comunidade local? _______________________________

Pelo que estudamos as igrejas locais são extremamente necessá-
rias. Os cristãos são chamados a estarem reunidos sempre. Isso para 
que haja comunhão entre eles e crescimento; para que participem 
das ordenanças (batismo e Ceia do Senhor), e sejam ensinados nas 
doutrinas bíblicas pelos pastores e líderes. Se as igrejas locais não 
fossem necessárias nas vidas dos cristãos os apóstolos não teriam pas-
sado a vida fundando comunidades em todos os lugares que pregavam 
(Atos 14.21-23). Este é o modelo da Bíblia e nós se quisermos obede-
cer a Deus devemos segui-lo.

IV- Qual o destino de todos os salvos?

a) Leia 1Coríntios 15. 50-53. Quando Cristo voltar o que vai acontecer com 
os cristãos? __________________________________________________
b) Leia Mateus 24. 29-31; 25. 41-46. Quando Cristo voltar os anjos de Deus 
vem com Ele para fazer o que?____________________________________
___________________________________________________________
c) De acordo com 1Tessalonicenses 4. 13-17, quando Cristo voltar os cristãos 
estarão com quem para sempre? __________________________________
d) Leia Apocalipse 21. 1-7. Como será o futuro de todos os salvos de todas as 
épocas? _____________________________________________________
___________________________________________________________
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É isso. A Bíblia nos mostra que o povo de Deus tem um futuro 
glorioso e estará para sempre com Jesus quando Ele voltar. Você não 
quer estar entre esse povo? Se você acredita em Jesus como seu Salva-
dor una-se a igreja que lhe ministrou este curso, conheça os irmãos e 
entre nessa família.

Parabéns por ter chegado ao fim deste curso. Mas, não acabou 
sua caminhada cristã, ela apenas está começando. Continue amando 
a Cristo, orando, lendo a Bíblia, se reunindo com a igreja, e dando 
testemunho da sua fé a outras pessoas. Veja, Deus enviou estas pes-
soas para fazer este curso com você, e Ele quer que você faça o mesmo 
com outras. Faça parte da Igreja Congregacional que lhe ofereceu este 
estudo, cresça no conhecimento bíblico, na oração e no testemunho 
cristão, para que em breve você esteja fazendo este curso com seus 
familiares e conhecidos. Já pensou você ensinando a Bíblia para os 
outros? Um belo futuro lhe aguarda.

Se você tem mais dúvidas vá até o pastor da Igreja Congregacio-
nal que lhe ofereceu este curso ou entre em contato com a Aliança 
Congregacional pelo endereço: www.aliancacongregacional.com. Te-
remos o maior prazer em lhe atender.

Deus te abençoe sempre.
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