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correntemente em igrejas, escolas, ministérios em prisões, Desafio Jovem, e ministérios 
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Reimpresso no Desafio Jovem do Brasil. 

Se algum destes quadrados refletir o que você sente acerca de ser um cristão, escreva o 
seu nome nas linhas em branco. Se não se identificar com nenhum deles, escreva o seu 
próprio texto, naqueles quadrados que estão em branco. 
 

Eu quero, mas... 
_________________

_________________ 

 
Eu acho que poderia 

ser, se... 
 

 

 

    

Eu espero que seja... 
_________________
_________________ 
 

 _______________ 

_______________ 

_______________ 

  
Bem, se... 
_____________
_____________ 

 

    
Soa muito bem, 

mas... 
_________________
_________________
_________________ 

 Sim,      Não, 
Talvez... 

_______________
_______________
_______________ 
 

 
Estou indeciso 

porque... 
___________
___________ 

    

Se sou Cristão, então 
por que razão ainda 

tenho dúvidas? 
 
 

 
Na semana passada eu 
achei que sim. Hoje, 
não tenho a certeza... 

 

    
_________________

_________________

_________________

_________________ 

 

 __________________

__________________

__________________

__________________ 
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Capítulo 1.  “Não Tenho a Certeza Porque...” 
 
Perguntas. 
 
Dúvidas. 
 
Mistura de sentimentos. 
 
A maior parte das pessoas, pelo menos uma vez, faz esta pergunta: “Será que sou 
Cristão?” A decisão que enfrenta neste momento é: “o que é que eu vou fazer?” 
O que pretende fazer acerca do seu relacionamento com Deus? 

 
Quere ser um Cristão? 
Quer ter a certeza de que é um Cristão? 

 
Faça uma lista de perguntas que tem acerca do fato de ser um cristão. Adicione qualquer 
outra informação que poça te ajudar a explicar por que razão não tem certeza de  ser 
cristão. 
 
1. ___________________________________________________________________ 
 
2. ___________________________________________________________________ 
 
3. ___________________________________________________________________ 
 
4. ___________________________________________________________________ 
 
5. ___________________________________________________________________ 
 
6. ___________________________________________________________________ 
 
7. ___________________________________________________________________ 
 
8. ___________________________________________________________________ 
 
9. ___________________________________________________________________ 
 
10. ___________________________________________________________________ 
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Capítulo 2. Procuro Mais Informação 
 
Algumas das pessoas que vêm até nós à procura de ajuda, na realidade não ouviram 
muito sobre o que significa ser Cristão. Ainda não têm uma compreensão clara de tudo 
aquilo que envolve a formação de uma vida Cristã. Querem antes saber mais acerca de 
que espécie de mudanças têm de operar nas suas vidas, se se tornarem Cristãos. Talvez 
você faça parte desse grupo. A seguir temos uma lista de algumas questões e assuntos 
para avaliar. Assinale o quadrado que melhor descreve a sua forma de pensar ou sentir, 
em relação a cada afirmação. 
 

Este sou eu 
 Muito Algumas 

Vezes 
Muito 
Pouco 

Nunca 

1. Continuo sem ter a certeza do que é ser um 
Cristão. 

    

2. Ainda tenho dúvidas acerca do que é 
necessário deixar, se eu me tornar cristão. 

    

3. Ainda tenho dúvidas acerca do que eu 
preciso fazer para me tornar Cristão. 

    

4. Preciso de tempo para pensar e decidir se 
quero tornar-me Cristão ou não. 

    

5. Estou confuso acerca do significado da 
palavra Cristão. 

    

6. Eu não quero desistir de algumas das coisas 
que gosto de fazer, só para me tornar Cristão. 

    

7. Não sei se o fato de me tornar Cristão, irá 
realmente ajudar-me. 

    

8. Não entendo o que significa ter um 
relacionamento pessoal com Deus. 

    

9. Ainda tenho perguntas sobre quem Deus é, e 
como é que Ele se relaciona comigo, ao 
tornar-me Cristão. 

    

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

nessa lição. 
 
Assinatura do Professor 
_______________________________________________ 

(1-3) 
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Capítulo 3. Os Meus Contatos Anteriores Com Deus 
 
Já tentou ser Cristão anteriormente? 
Em outras palavras, alguma vez no passado, confessou os seus pecados a Jesus e pediu-
Lhe para ser o Líder da sua vida? Tentou viver para Ele e depois desistiu? Deixou de 
servir a Deus e voltou para a sua velha vida. Disse: «Vou viver a vida à minha 
maneira.» 
 

 Questões para responder 

 
1. Já tentou alguma vez ser um Cristão? 

A. _____________ Sim. Eu era Cristão, mas agora já não sou. 

B. _____________ Não. Nunca fui Cristão. (4) 
 

(Assinale a resposta com a qual se identifica)  
 

2. Se escolheu a resposta “Sim”, explique, em breves palavras, aquilo que 
aconteceu quando se tornou um Cristão.(5) 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
3. Porque deixou de ser Cristão? (6) 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
4. Há quanto tempo foi isso? (7) 

______________________________________________________________ 
 

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

 nessa lição. 
 

 Assinatura do Professor 
______________________________________________ 

(4-7) 
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Capítulo 4. Será Que Deus Me Ama? 
 
Deus preocupa-se com você e não se importa se no passado, os seus sentimentos foram 
contra Ele. Ele te ama da mesma maneira nos dias atuais . Deus não guarda 
ressentimentos. Ele não limita o seu amor apenas aos Cristãos. Romanos 5:8 na Bíblia, 
diz-nos como Deus mostrou o seu amor por todos, antes mesmo que alguém fosse 
Cristão. 

 
Romanos 5:8 (BBN) 
 
“Mas Deus seu prova 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. Tem ajudado milhares, sim! Milhões de pessoas a 
encontrar uma vida melhor aqui na terra. 
 
Deus tem planos para a sua vida. Quer ajuda-lo a encontrar uma boa vida, uma vida 
plena. Mas tem de escolher. Quer a Sua ajuda? Ou quer ser você a comandar a sua vida? 
 
 

Questões para responder 

1. Deus (8)________________ contigo. Ele (9)______________ tal como és 

(10)________________________. 

2. Romanos 5:8 nos diz que Deus mostrou-nos o seu amor quando ainda éramos 

(11)_____________________. (12)____________ morreu por nós. 

3. Deus tem (13) __________________ para a sua vida. Ele quer 

(14)________________a encontrar uma (15)_______________vida, 

uma vida (16)________________________ 
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Capítulo 5. Se Eu Fosse Cristão, Eu... 
 
Vamos parar um pouco e meditar sobre o seu futuro. Tente imaginar o que poderia 
acontecer se você se tornasse um Cristão e desse o controle da sua vida a Jesus. 
 
Como iria isso afetar a sua vida? Que mudanças ocorreriam? O que teria de abdicar? O 
que teria como Cristão, que não tem agora? 
 
Após ter passado alguns momentos pensando nessas questões, tire um tempo para 
escrever alguns dos seus pensamentos acerca disto. 
 
Se fosse um Cristão, o que iria mudar na 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 6. Vamos Oficializar a Questão 
 
Quando alguém faz planos para comprar um carro, essa pessoa fala com o vendedor e 
lhe faz uma proposta em relação ao preço. Podem até chegar a um acordo, mas não 
assinam qualquer papel. O comprador necessita de mais tempo para pensar sobre o 
assunto.  
 
Finalmente, ele decide-se e resolve ficar com o carro. A caminho da loja, começa a 
pensar: «Será que o carro ainda  está lá? E o preço? Será que é o mesmo?» Na realidade, 
ele  não sabe até falar novamente com o vendedorr. E mesmo assim, nada seria oficial, 
até que os papeis de venda fossem assinados e fosse pago pelo carro o preço estipulado. 
 
Algumas pessoas falam com Deus acerca da sua decisão de se tornarem Cristãs. Elas 
pensaram no assunto durante algum tempo. Mas não têm a certeza se essa ideia e 
decisão são “oficiais”. «Sou mesmo um Cristão?» Perguntam-se. Bem, se está nesta 
situação, então pode tornar a sua decisão oficial. 
 
Agora mesmo, pode orar e pedir a Jesus que perdoe os teus pecados. Pode pedir-Lhe 
que seja o Líder da sua vida. E escrever uma nota que te lembre o dia de hoje e a 
importante decisão que tomou. 
 
Fale com Deus da mesma maneira como se estivesse  falando com o seu melhor amigo. 
 
Eis aqui algumas coisas importantes que podera falar com Deus. Vai fazendo uma cruz 
em cada assunto, à medida em que for falando com Deus.(18) 
 
1. Agradeço a Deus por me amar e por ter enviado Jesus para pagar o preço pelo 

meu pecado. 
 
2. Quero fazer da minha salvação algo oficial, então vou confessar os meus 

pecados e pedir a Jesus para me perdoar. Vou Nomear alguns pecados 
específicos, dos quais me lembro. 

 
3. Diga a Deus que quer mudar o seu modo de vida. Diga-Lhe que quer deixar o 

pecado e começar uma nova vida com a ajuda Dele. 
 
4. Peça para Jesus entrar  na sua vida e ser o Líder absoluto. 
 
5. Ele perdoou os seus pecados, então agradeça-Lhe por isso. 
 
6. Agradeça-Lhe por ser o Líder da sua vida. 
 
7. Peça-Lhe que te ajude a cada dia, para o resto da sua vida. 

____ 
 
 
____ 
 
 
____ 
 
 
____ 
 
____ 
 
____ 
 
____ 

 
Depois de ter falado com Deus, tire alguns minutos para pensar acerca daquilo que 
acababou de fazer. Pois acabaou de tomar uma das maiores decisões da sua vida. 
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Vamos registrar por escrito o passo que você acabou de dar. Se fosse comprar um carro, 
com certeza você assinaria um contrato que comprovasse ser você o possuidor do 
mesmo. Se acabou de orar e de pedir para  Jesus Cristo  ser o Líder da sua vida, pode ter  
certeza de que Ele te ouviu e respondeu à sua oração. Pode preencher o registro que se 
segue e guardá-lo como recordação do dia em que tornou oficial a sua decisão de tornar-
se um  Cristão.(19) 
 
 

Eu, ____________________________________________________________ 

(o teu nome) quero fazer uma afirmação por escrito, que em ___________ de 

_______________ de 20_________ (data de hoje), pedi a Jesus que perdoasse 

os meus pecados e se tornasse o Líder da minha vida. Creio que Jesus levou os 

meus pecados. Agora, quero que Jesus seja o Líder da minha vida. 

Assinatura_____________________________________ Data ____________ 

 
 
 
Jesus prometeu cumprir a Sua parte do contrato. Isso está bem explicito em 1 João 1:9 e 
João 1:12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARE: Peça ao seu Professor que assine aqui antes de fazer qualquer outro exercício  

nessa lição. 
 

Assinatura do 
Professor________________________________________________ 

(18,19) 
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Capítulo 7. Como Posso Ter Plena Certeza de Que Agora Sou um  
Cristão? 

 
Deus quer que esteja convicto de que agora você é um Cristão. Em muitas ocasiões, os 
novos Cristãos têm questões e dúvidas porque não têm um conhecimento claro daquilo 
que acontece quando se tornam Cristãos. 
 
Vamos analisar melhor este assunto. Talvez  ajude se você responder a algumas das 
suas questões. Você deve estar preparado para quando alguém vier até você com as 
mesmas dúvidas. 
 
A. Uma vez que  você fez o que Deus te ordenou, então agora você é um dos seus 

filhos 
 
I João 1:9 (RAB) 
 
“Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os 
pecados e nos purificar de toda a injustiça”  
 

Questões para responder 

 

1. 1 João nos diz que se confessarmos os nossos pecados a Jesus, Ele é (20) 

___________e (21)____________ para nos (22)_____________________ os 

(23)_______________e nos (24)_____________________ de toda a injustiça. 

2. Assinale se esta afirmação é Falsa ou Verdadeira  

“Se eu pedir a Jesus para ser o Líder da minha Vida, Ele me dará o direito e o 

poder de ser um filho de Deus. “ 

Verdadeiro  -  Falso 
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B. Terá que confiar em Deus, crendo que Ele tem feito o que prometeu 
 
Muito antes de você, milhares de pessoas têm confiado em Deus pelo mesmo motivo . 
Entregaram as suas vidas a Jesus e não ficaram desiludidos.  
 
Veja o que aconteceu a um jovem que nos veio pedir ajuda: 
 

 
«Realmente, eu queria encontrar Deus. Sabia que Cristo podia me ajudar, mas 
quando vim para cá, eles disseram que eu devia fazer o possível, porque o 
 impossível cabia a Deus. 
 
De certa forma, estava na expectativa de que um dia Deus me acordasse e que num 
abrir e fechar de olhos, eu me tornasse uma pessoa totalmente diferente. Mas 
aprendi que isso se faz diariamente. É uma experiência de crescimento. A cada dia 
fui aprendendo mais acerca de Deus e lentamente a minha vida mudou. 
 
Agora estou feliz por conhecer Jesus. Ele ajudou-me verdadeiramente. Adquiri 
esperança para um futuro melhor com a minha família.» 

 
 
 
 

Questões para responder 

 

1. Para ser cristão, devemos (26)_________________ em Deus (27) __________ 

Que ele tem (28)____________ o que (29)____________________. 
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C. Ser  Cristão significa deixar que Deus tome o controle da sua vida, todos os dias 

 
Colossenses 2:6 (RAB) 

 
“Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele.”  

 
 

Questões para responder 

 

1. Ser (30)_______________ significa deixar que (31)_________________ 

tome o (32)_____________ da sua vida, (33)_____________ os 

(34)____________. 

 
 
 
 
D. Deus fala ao mais íntimo do nosso ser e nos diz que somos seus filhos. 

 
Romanos 8:16 (JFA) 

 
“O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de 
Deus.”  

 

Questões para responder 

 
1.  Assinale se esta afirmação é Falsa ou Verdadeira. (35) 

 
“De acordo com o texto de Romanos 8:16, Deus não fala a alguns cristãos.” 
 

Verdadeiro  -  Falso 
 

2. Tendo em conta Romanos 8:16, onde é que Deus me fala e me diz que sou um 
Cristão? (36) 

 
A. _______ 
 
B. _______ 

 
C. _______ 

Na minha cabeça 
 
No mais íntimo do meu ser 
 
Aos meus ouvidos 
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E. Pense em si mesmo como morto para o seu velho estilo de vida pecaminoso 

 
Romanos 6:11 (RAB) 
 
“Assim, também, vós, considerai-vos  mortos para o pecado, mas vivos para 
Deus, em Cristo Jesus.”  

 

Questões para responder 

 

1. Romanos 6:11 exorta-te a pensar em você mesmo como (37)___________ 

para o (38)____________, mas vivo para (39)___________________ em 

Cristo Jesus nosso Senhor. 

 
 
 
 
F. O Espírito Santo ajuda-o a ultrapassar  os seus velhos hábitos e vícios 

 
Romanos 8:2 (RAB) 
 
“Porque a lei do espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e 
da morte”  

 

Questões para responder 

1. Quem tem o poder de  liberta-lo do poder do pecado e da morte? (40) 
______________________________________________________________ 
 

2. Aponte alguns dos vícios que tiveram poder sobre você antes de ser Cristão. 
(41) 

a ______________________________________________ 

b ______________________________________________ 

c ______________________________________________ 

 

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

nessa lição. 
 

Assinatura do Professor:__________________________________________ 
(41) 
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Capítulo 8.  O Que se Passa Com os Meus Sentimentos e Dúvidas? 
 
É importante compreender que não se é cristão somente por se sentir diferente 
interiormente. Se  sabe que  é cristão, é porque Deus te transformou – Ele prometeu que 
o faria, se você vier a Ele e fizer a sua parte. E isso aconteceu! Pediu-Lhe para Ele ser o 
líder da sua vida. Deus sabe que você foi sincero 
 
Por vezes, os novos convertidos têm dúvidas se são ou não cristãos, porque continuam a 
guardar coisas, sabendo muito bem que as deviam entregar a Deus. Preferem não 
entregar a sua vida toda a Deus. Dão de boa vontade todos os problemas e dificuldades, 
mas alguns querem controlar a sua vida em algumas áreas e escolher os seus amigos. 
Desejam ter relações sexuais com as suas melhores amigas e amigos. 
 
Faça uma lista das coisas que você tem dificuldade de entregar a Deus. (42) 
 
1. ___________________________________________________________________ 
 
2. ___________________________________________________________________ 
 
3. ___________________________________________________________________ 
 
4. ___________________________________________________________________ 
 
5. ___________________________________________________________________ 
 
6. ___________________________________________________________________ 
 
7. ___________________________________________________________________ 
 
8. ___________________________________________________________________ 
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Agora escreva uma oração a Deus, dizendo-Lhe como se sente em relação a cada uma 
dessas coisas. Diga-Lhe que deseja que Ele tome o controle destas coisas. Peça-Lhe que 
Ele te ajude a viver para Ele. (43) 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
PARE: Peça ao seu Professor que assine aqui antes de fazer qualquer outro exercício  

nessa lição. 
 

Assinatura do 
Professor______________________________________________ 

(42, 43) 
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Capítulo 9.  Vivendo a Vida Cristã 
 
Eis aqui uma coisa importante de recordar. Ser um cristão é mais do que conhecer certas 
coisas acerca de Deus. Ser um cristão significa viver dia-a-dia – fazendo o que Deus 
quer que você faça. 
 
Como é que um novo cristão faz isso? Começa  lendo a Bíblia – e a faz o que ela diz. 
Pega um versículo de cada vez e o põe em prática na sua vida. Por exemplo – Efésios 
5:20 diz: 
 

“Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso 
Senhor Jesus Cristo.” 

 
Agora, como você podera por em prática o que diz este versículo? 
 
 
Projeto de Oração 
 
1. Faça uma lista das coisas que aconteceram hoje (44) 
 

___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 

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

 
Assinatura do 
Professor_______________________________________________ 

(44) 
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2. Agora faça aquilo que Efésios 5:20 diz. Escreva uma oração a Deus agradecendo-

Lhe  
por cada uma dessas coisas. (45) 

 
___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

 
Ao completar o projeto de oração (na página anterior), você colocou em ação o que diz 
Efésios 5:20. À medida que for encontrando e praticando versículos da Bíblia, crescerá 
espiritualmente de uma forma vigorosa. Esta é a maneira pela quais os cristãos crescem 
fortemente. 
 
A vida cristã é uma experiência de crescimento. Viver um dia de cada vez. Deus 
prometeu dar-te a força que necessitas, diariamente. Ele será contigo a cada dia. 
 
1. Assinale se esta afirmação é Falsa ou Verdadeira. (46) 
 

“Os cristãos crescem vigorosamente ao pôr em prática nas suas vidas o que a 
Bíblia manda fazer.” 

Verdadeiro  –  Falso 
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2. Escreva uma carta a Deus. Diga o que aprendeu com mais essa experiência, ao 

obedecer ao ensino de Efésios 5:20. Agradeça-o por Ele Ter ajudado neste projeto. 
(47) 

 
___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 

PARE: Peça ao seu professor para assinar aqui, antes de fazer qualquer outro  
exercício nessa lição,  

 
Assinatura do Professor______________________ Lição Completada 

(45, 47) 
 

 
 


