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Capítulo 1. Tenho Algumas Perguntas . . . 
 

Numa das últimas lições disse que ainda não estava preparado para se tornar um cristão. 

 

Ser um cristão é um passo muito importante na vida de uma pessoa. Provavelmente 
existem algumas razões para  você ainda não estar preparado para se tornar um cristão.  
 

Escreva por favor algumas das situações que estejam impedindo você de se tornar um 
cristão. Se existirem várias razões, especifique todas. (1) 
 
1. ________________________________________________________________ 
 
2. ________________________________________________________________ 
 
3. ________________________________________________________________ 
 
4. ________________________________________________________________ 
 
5. ________________________________________________________________ 
 
6. ________________________________________________________________ 
 
7. ________________________________________________________________ 
 
8. ________________________________________________________________ 
 
9. ________________________________________________________________ 
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As Más Experiências 
 
Você teve um má experiência com alguém que se dizia cristão? O que esta pessoa disse a 
você que o deixou realmente magoado. Foi isso que o fez decidir não ser um cristão. 
 
1. Você teve alguma má experiência com uma pessoa assim? 

Sim     Não  (assinale a sua opção) (2) 

 
2. Se a sua resposta foi sim, explique o que esta pessoa  disse, e o que fez você não 

querer ser cristão. (3) 
 

_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 



 

5

Você já tentou ser um cristão anteriormente? 
 
Em outras palavras, já confessou no passado os seus pecados a Jesus e pediu-Lhe que Ele 
se tornasse o Dono da sua vida? Tentou viver para Ele, mas depois desistiu? Tentou parar 
de servir a Deus e voltou à vida antiga. Disse: "Vou viver da maneira que eu quero." 
 

Questões para responder 

1. Já tentou ser cristão antes? Assinale uma resposta (4) 

____A. Sim, eu era cristão, mas agora não sou. 

____B. Não. Eu nunca fui cristão. 

2. Se assinalou a resposta: "Sim, eu costumava ser um cristão", explique o 
que aconteceu quando se tornou cristão. (5) 
____________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________ 

 
3. Porque deixou de ser cristão? (6) 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 

4. Há quanto tempo aconteceu isso? (7) 
____________________________________________________________ 

 
 
 
PARE: Peça ao seu professor que assine aqui antes de fazer qualquer outro exercício 
nessa lição.  

 
Assinatura do Professor:______________________________________________ 

(1-7) 
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Capítulo 2. Deus Te ama? 
 
Deus se preocupa com você independentemente dos sentimentos que tem em relação a 
Ele. Ele te ama  como você é hoje. Ele não guarda ressentimentos. Ele não limita o Seu 
amor somente aos cristãos. Romanos 5:8 fala acerca da forma como Deus mostrou o Seu 
amor a todas as pessoas, antes de alguém ser cristão. 

 
Romanos 5:8 (BBN) 
 
“Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo 
morrido por nós, sendo nós ainda pecadores.”  

 
Ele quer o que é melhor para você. Ele tem ajudado milhares! Sim! Milhões de pessoas 
encontraram uma vida melhor, aqui na terra.  
 
Deus tem planos para a sua vida. Ele deseja ajudar você a encontrar uma vida boa, uma 
vida completa. Mas tem que ser você a escolher. Você quer a Sua ajuda? Ou deseja seguir 
a sua própria vida? 
 

Questões para responder 

1. Deus se(8) ______________ com você. 

2. Ele (9)_______________________ como você é (10)______________. 

3. Romanos 5:8 diz-nos que Deus mostrou-nos o Seu amor quando éramos 

ainda (11)_________________ .(12)____________________ morreu por 

nós. Deus tem (13)________________ para a sua vida. Ele deseja 

(14)________________ a encontrar uma vida(15)_____________, uma 

vida (16)_______________. 
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Capítulo 3. Se Eu Fosse um Cristão, eu . . . 
 
Vamos parar por alguns momentos e pensar um pouco acerca do seu futuro. Tente 
imaginar o que aconteceria se você se tornasse cristão e desse a Jesus o controle da sua 
vida. 
 
De que forma isso afetaria a sua vida? Que mudanças aconteceriam? Teria que desistir do 
quê? O que necessitaria  ter como cristão que não tem agora? 
 
Após ter passado alguns minutos pensando sobre isso, tire um tempo para escrever alguns 
dos seus pensamentos. 
Se você se tornar cristão, de que  maneira isso mudaria a sua vida? (17) 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
PARE: Peça ao seu Professor que assine aqui antes de fazer qualquer outro exercício  

nessa lição. 
 
Assinatura do Professor:_______________________________________________ 

(17) 
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Capítulo 4. Quem está na realidade no controle da minha vida? 
 
Algumas pessoas não querem que Deus controle a sua vida, porque querem elas mesmas  
dirigir as coisas. Dizem: «Quero ter o controle da minha vida. Ninguém vai dizer como 
devo guiar a minha vida.» 
 
Mas será que esta pessoa é realmente livre? Esta realmente guiando a sua própria vida? 
 
Satanás quer que essas pessoas acreditem que são elas que controlam as próprias vidas. 
Eis o que realmente acontece: ele está enganando estas pessoas. 
 
A Bíblia diz que esta pessoa não é realmente livre. De fato, é um escravo. O seu dono é o 
pecado. Paulo, o homem que escreveu vários livros do Novo Testamento, fala das suas 
lutas para viver uma vida boa sem a ajuda de Deus. 
 

Romanos 7:15-17 (BBN):  
 

“15:Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não 
faço o que prefiro, e sim o que detesto.” 

 

Questões para responder 

1. Algumas pessoas não (18)________________ que Deus (19) 

______________ a sua vida, porque (20)_____________ elas mesmas 

dirigir as coisas. 

2. Assinale se esta afirmação é Falsa ou Verdadeira. (21)  

“A Bíblia diz que uma pessoa que não serve a Deus é verdadeiramente 

livre.” 

Falso  -  Verdadeiro 
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Questões para responder 

 
3. Em Romanos 7:15-17 (BBN) Paulo fala acerca da luta que ele experimentou 

quando não permitiu que Deus o ajudasse. 
 

“Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir 

(22)_______________ o que prefiro (23)_______________que 

(24)_____________. Ora, se o que não quero (25)___________ a 

(26)________, que é  (27)_________. Neste caso quem faz isto já não 

(28)________ mas o (29)__________ que (30)__________ (31) em 

(32)______________.”  

4. Leia Romanos 7:15-17 novamente. Você se identificou com aquilo que é 
dito nesses versículos? Explique como isso descreve aquilo que está para 
acontecer na sua vida. (33) 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 
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Capítulo 5. O que acontece com às pessoas que não se tornam cristãs? 
 
Uma pessoa deveria considerar seriamente os resultados de não se tornar um cristão. 
Pergunta a você mesmo: "O que me acontecerá se eu não me tornar cristão?" Deus 
responde claramente a essa questão. 

 
Romanos 6:23 (R.A) 
 

“Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em 
Cristo Jesus, nosso Senhor.” 

 
Deus responde à questão acima com outro versículo na Bíblia: 
 
Romanos 8:6 (R.A.) 
 

“Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito, para a vida e paz.” 
 

Questões para responder 

 
1. De acordo com o que está escrito em Romanos 6:23, qual será a 

recompensa do pecado? (34)  
__________________________________________________________ 
 
2. Romanos 8:6 diz “ De fato as (35)______________ da (36) __________ 

(37) ____________levam à (38)_______________, mas (39) __________ 

que é do (40) _______________ leva à (41) ___________ e à (42) 

__________.” 
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Algumas pessoas perguntam: “Mas não posso fazer o que eu quero e ser cristão na 
mesma?” 
 
Novamente a Bíblia apresenta uma resposta clara: 
 

Romanos 8:7,8 (R.A.) 
 

“7.Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de 
Deus, nem mesmo pode estar. 8 Portanto, os que estão na carne não podem agradar a 
Deus.” 
 

Questões para responder 

 
Assinale a resposta correta  
 
1. Romanos 8:7 (R.A) diz que a pessoa que pensa só em agradar a si mesma, 

seguindo os seus instintos está (43) 

____A. Agradando a Deus. 

____B. lutando contra Deus. 

____C. fazendo aquilo que é melhor para Deus. 

 

2. Assinale se esta afirmação é Falsa ou Verdadeira. (44) 

“A pessoa que pensa só em agradar a si mesma não é capaz de obedecer a 

todas as leis de Deus.” 

Falso  -  Verdadeiro 

3. Romanos 8:8 (R.A.) diz que: “Os que (45)______________ na 

(46)___________ não podem (47)___________ a Deus.” 
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O que acontece à pessoa que continua vivendo para si mesmo depois de tomar 
conhecimento daquilo que Deus quer que ela faça? 
 
A Bíblia, mais uma vez esclarece: 
 

Hebreus 10:26-27 (BBN) 
 
“26: Porque, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido 
o pleno conhecimento da verdade, ja não resta sacrifício pelos pecados;. 27 : pelo 
contrário, certa expectação horrivel de juízo e fogo vingador prestes a consumir 
os adversários.” 
 

Isto significa que se você já foi cristão um dia e depois se afastou para viver a sua própria 
vida, não há esperança para você? Não. Mas não existe outra forma, senão a de voltar a 
Cristo e deixar que Ele te ajude. Não pode ficar bem com Deus de outra maneira. 
 
A Bíblia prossegue em explicar o que espera a pessoa que escolhe afastar-se de Deus. 
 

Hebreus 10:29 (BBN) diz: 
 
“De quantio mais cevero castigo julgais vós será considerado digno aquele que 
calçou aos pés o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança com o qual foi 
santificado, e ultrajou o Espírito ga graça?”  
 

Questões para responder 

1. Hebreus 10:26,27 diz que : “Se continuarmos (48) ________________ a 

pecar depois de termos (49) ___________o conhecimento da 

(50)__________________, então já não há (51)____________ que 

possam (52) ____________os (53)______________. 27: Em vez disso, 

estaremos diante de (55) __________ e naquele (56)___________ Ele 

(57)_________ que (58) _____________ (59) ____________” 
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Questões para responder 

2. "Naquele dia" refere-se ao dia que(60) 

_______A. nos tornarmos cristão. 

_______B. nos tornarmos adultos. 

_______C. morrermos. 

 

3. Hebreus 10:29 fala acerca daquilo que irá acontecer a uma pessoa que 

continua rejeitando a Deus. 

“Pensem bem quanto (61)__________ não deve ser o castigo que (62) 

___________ aqueles que (63) ____________ o (64)____________ de (65) 

___________! E que será daqueles que (66)______________ o (67) 

_____________ de Deus, de quem receberam tantos (68) _____________ e 

daqueles que desprezam o (69) ___________ da (70) ______________ que 

os purificou? 
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Capítulo 6. A Escolha é Sua 
 
Então está perante uma escolha. Em palavras mais simples, a escolha é entre a vida ou a 
morte. É vida eterna, se der a sua vida a Jesus. É morte eterna, se decidir continuar 
dirigindo sua própria vida. 
 

Lucas 9:24 (BBN) fala-nos de forma clara, mas pouco normal acerca de um fato da 
vida. Jesus disse: 
 
“Pois  quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á; quem perder por minha causa, 
esse a salvará.” 

 
Não se esqueça do que está escrito em Romanos 3:22 (BBN): 
 
"justiça de Deus emdiante a fé em Jesus Cristo, para todos [e sobre todos] os que 
creêm; porque não há distinção."  

 
Leia o versículo novamente: “(...) sem houver diferença de pessoas.” Os seus pecados não 
são grandes demais para serem perdoados por Deus. Por outro lado, a sua vida não é boa 
demais para que possa dizer: “Eu não preciso da ajuda de Deus.” Todos nós precisamos da 
Sua ajuda para encontrarmos uma vida completa e feliz. 
 

Romanos 5:6 (BBN) diz: 
 
“Porque Cristo, quando nos ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos 
ímpios.” 

 

Questões para responder 

 
1. Acha difícil pensar acerca do que acontecerá depois de morrer? (71)  

Sim ______ Não______ 
 

2. Deus promete (72)___________ ____________ se você entregar a sua 
vida a Jesus agora. 

 
3. Deus diz que você encontrará (73)_____________ ______________ se 

escolher dirigir a sua vida, sem a Sua ajuda. 
 

4. Romanos 3:22 diz: “Deus faz com que as (74) ___________ entrem em 

boas relações com Ele por meio da (75)_________em (76) ____________ 

Cristo.”  
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Ele deu a Sua vida por você. Mas pare um minuto e pense. Ainda tem perguntas ou 
dúvidas que te impedem de se tornar cristão? Tire um minuto e olhe para as razões que 
enumerou na página 3 desta lição. 
 
Quando completar cada tarefa, assinale cada quadrado em branco. 
 

Já encontrou as respostas para qualquer uma dessas questões ou problemas 
enumerados na página 3? (77) 
 
Sim______ Não______ 

 
Faça um círculo em volta daquelas questões e problemas para as quais encontrou 
resposta. (78) 

 
Se tem mais questões agora, que não tenha escrito na página 3, acrescente-as 
agora. (79) 

 
 
PARE: Peça ao seu professor que assine aqui antes de fazer qualquer outro exercício  

nessa lição 
 

Assinatura do Professor:____________________________________ 
(33, 71, 77, 78, 79) 
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Voe Gostaria realmente de experimentar uma paz interior? Deus promete esta paz àqueles 
que colocarem a sua confiança n'Ele. 
 

Romanos 5:1 (BBN) 
 
“Justificados pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso senhor 
Jesus Cristo;”  

 
Deus não  desamparará você. Vale a pena correr o risco de dar a sua vida a Ele. 
 
Tire um  tempo para pensar acerca da sua vida e aquilo que gostaria de fazer com ela. 
Depois escreve uma carta a Deus, explicando-lhe que rumo gostaria de dar à sua vida. Seja 
honesto. Se deseja tornar-se um cristão agora, diz isso a Deus. Deus irá ouvi-lo. Ele se 
preocupa com você. (80) 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
PARE: Peça ao seu professor que assine aqui. 
 

Assinatura do Professor:_______________________________________________ 
(80) 

 
Classificação: _______________________________________________ 

 
 
 
 

 
 


